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I .  I N T R O D U C T I O N  
 

Introductory remarks 

 

1. This white paper is a spin-off of a specific advice made by SOLV Advocaten for Hartwig 

Medical Foundation (“HMF”) for the purpose of HMF’s project “GENomics portal for precision 

medicine research in ONCOlogy” (GENONCO). As part of the advice, SOLV has made an 

analysis of the potential legal constraints of storing genomics data in public cloud 

environments. In this respect, the user policies and general terms of the three main 

commercial cloud providers (Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft 

Azure) have been studied to assess whether these in the context of existing Dutch and 

European privacy and medical data legislation can offer a solid legal framework under which 

parties such as HMF can make their human genomics data available in a responsible and 

secure way. 

 

2. HMF has requested SOLV Advocaten to provide a white paper for the purpose of sharing the 

general information with third parties. Please note that the information laid down in this white 

paper is general and cannot be seen or used as any advice for a specific situation. Each and 

every specific situation will be different and will need a specific tailor made analysis and 

advice. Therefore, HMF nor SOLV Advocaten cannot accept any liability for damages as a 

result of parties that rely on the general advice laid down in this white paper, without having 

obtained tailor made advice for their specific situation. Please also note that the analysis of 

the legal position is made from a Dutch law perspective.  

 

Subject matter of this white paper 

 

3. In this white paper the following questions will be addressed: 

 What are the legal requirements for the storage of human genomics data in the cloud? 

 What must be arranged in relation to: 

o The patient. 

o The hospitals/health centers/medical practioners. 

o Cloud providers. 

o Researchers.  

o Other stakeholders? 

 How does the outcome of the above relate to the standard terms and conditions of 

Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft Azure? 

 Overview of existing Cloud Based Health services 
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I I .  E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
 
5. Based on the survey of laws and regulations the findings regarding the potential legal 

constraints of storing genomics data in public cloud environments are as follows. 

 

What are the legal requirements for the storage of human genomic data in the cloud?  

6. Human genomic data qualify as personal data under the GDPR and storage qualifies as 

processing under the GDPR. If the storage is carried out in the context of the activities of an 

establishment of a controller or a processor in the European Union, the GDPR is applicable. 

 

7. Annex 1 and Annex 2 provide a list of the requirements under the GDPR and the guidelines 

as provided by the WP29 and the Dutch Data Protection Authority.  

 

8. Genomic data, being considered genetic data, fall under the scope of Article 9 GDPR with 

regard to the processing of special categories of personal data. In principle, is it prohibited to 

process these types of data. Therefore, the controller has to ensure that it can make use of 

one of the grounds summed up in Article 9 paragraph 2, lifting the prohibition and allowing 

the processing of such data.  

 

9. Besides the GDPR, other laws and regulations such as the Dutch Act regarding Medical 

Research Involving Human Subjects (“WMO”), the Dutch Embryo Act, the Dutch Act 

regarding Population Screening and the Dutch Act regarding Medical Treatment Contracts 

may apply, depending on the specific activities of the controller. For the scope of this white 

paper, these acts are not relevant. Reference is made to Annex 7 in which some general 

information is provided. 

 

Which arrangements need to be made? 

10. In relation to the patient:  The controller has to ensure that the data subject (patient) can 

exercise his or her rights and furthermore, that the obligations to provide specific information 

to the data subject are met. The data subject rights are summed up in Chapter III of the 

GDPR (Annex 3). Please note that in the event of research that will be carried out for 

scientific purposes, the data subject rights laid down in Articles 15, 16 and 18 GDPR may be 

disregarded. The relation between the controller and the data subject can be laid down in a 

Privacy Statement.   

  

11. As mentioned above, a ground lifting the prohibition to process personal data as meant in 

Article 9 paragraph 1 GDPR is needed. When chosing to make use of obtaining so-called 

informed consent from the patient, a Consent Form is needed. 
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12. In relation to the hospitals/health centers/medical practitioners: these parties in general have 

the direct relation to the data subject (patient) and they shall either be the controller or (also) 

the intermediate party between the controller and the data subject. In the event the controller 

choses to make use of the possibility of obtaining the data subject’s (patient’s) informed 

consent, it will have to ensure that the informed consent is obtained in a proper manner.  

 

13. Furthermore, in the event the controller is not able to identify a data subject itself, because 

pseudonymisation is used, the controller has to ensure that the institution that provided the 

data shall cooperate with regard to any request from a data subject.  

 

14. In relation to the cloud providers: the controller (or processor on the controller’s behalf) has to 

ensure that the cloud provider, being the (sub)processor enables the controller to comply 

with its obligations under the GDPR. In Annex 4, the specific obligations as well as the 

guidelines as provided by the WP29 and the Dutch Data Protection Authority are summed 

up. 

 

15. In relation to the researchers: in general, the controller has to ensure that the researchers will 

act in accordance with the obligations under the GDPR and the terms and conditions of the 

cloud provider. This will have to be laid down in terms of use.  

 

16. In relation to other stakeholders: it may be relevant, depending on the controller’s specific 

situation, to verify whether other stakeholders, such as internal and external supervisors and 

parties like health organizations, patients boards, insurance and pharma companies, need to 

be involved. 

 

17. Other arrangements to be made: in order to comply with the GDPR, besides the 

aforementioned arrangements, the controller (and processor) of human genomic data must 

maintain records of the processing activities that may also be disclosed to the Dutch Data 

Protection Authority, and will have to appoint a Data Protection Officer (Functionaris 

Gegevensbescherming) (also see Annex 1). 

 

Analysis of the standard terms and conditions of the three main cloud providers 

18. From the review of the standard terms and conditions of Google Cloud Platform, Amazon 

Web Services and Microsoft Azure (Annex 5) it can be concluded that the three cloud 

providers offer terms and conditions that are in line with the GDPR.  
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Conclusion 

19. No legal constraints were identified in the analysis of the three main commercial cloud 

providers (Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft Azure) in the context 

of Dutch and European privacy and medical data legislation. 

 

20. Please find the complete explanation and analysis below.   



White Paper - Processing Human Genomic Data in the Cloud 
Page: 7/24 
 
 

I I I .  W H A T  A R E  T H E  L E G A L  R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E  S T O R A G E  

O F  H U M A N  G E N O M I C S  D A T A  I N  T H E  C L O U D ?  
 

Introduction 

 

21. Human genomics data qualify as personal data in the meaning of the EU General Data 

Protection Regulation1 (hereafter: “GDPR”), as will be explained below. You will learn that the 

GDPR is applicable to the storage of human genomics in the cloud and an overview of the 

legal requirements that follow from the applicability of the GDPR will be provided. 

 

22. Furthermore, with regard to (the handling of) medical data and research in general, the Dutch 

Act regarding Medical Research Involving Human Subjects (“WMO”), the Dutch Embryo Act, 

the Dutch Act regarding Population Screening and the Dutch Act regarding Medical 

Treatment Contracts are applicable. For the sake of completeness, some general information 

regarding these acts are laid down in Annex 7 as a reference. 

 
General Data Protection Regulation (“GDPR”)  

 

Implementation and scope of the GDPR 

 

23. The GDPR has replaced the Data Protection Directive 95/46/EC and is directly applicable 

from 25 May 2018 in all EU Member States.  

 

24. In The Netherlands, the Council of State (in Dutch: Raad van State) presented the GDPR 

Implementation Act (in Dutch: Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) 

to the Parliament on 13 December 2017. The GDPR requires Member States to implement 

some topics by themselves, but it leaves discretionary room for specific implementation of 

other topics as well. It is the latter which The Netherlands wishes to implement through its 

Implementation Act. Because the GDPR has direct effect in all Member States, the 

provisions thereof are not included verbatim in the Implementation Act, so one must consult 

both the GDPR and the Implementation Act in view of this layered legal framework.  

 

25. The GDPR applies to the processing of personal data in the context of the activities of an 

establishment of a controller or a processor in the European Union (Article 3 paragraph 1 

GDPR). Please note that it is not relevant whether the actual processing takes place in the 

European Union or not. 

 

                                                      
1  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/gdpr.pdf 
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Personal Data 

 
26. Personal data according to Article 4 paragraph 1 GDPR means: 'any information relating to an 

identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be 

identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 

identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.'  

   

27. Based on the GDPR, genomics data can be classified as (genetic) personal data, more 

specifically is genetic data qualified as personal data concerning health, as follows from 

considerations (34) and (35) of the GDPR: 

 

(34) Genetic data should be defined as personal data relating to the inherited or acquired genetic 

characteristics of a natural person which result from the analysis of a biological sample from the natural 

person in question, in particular chromosomal, deoxyribonucleic acid (DNA) or ribonucleic acid (RNA) 

analysis, or from the analysis of another element enabling equivalent information to be obtained. 

 

(35) Personal data concerning health should include all data pertaining to the health status of a data 

subject which reveal information relating to the past, current or future physical or mental health status of 

the data subject. This includes information about the natural person collected in the course of the 

registration for, or the provision of, health care services [..] to that natural person; a number, symbol or 

particular assigned to a natural person to uniquely identify the natural person for health purposes; 

information derived from the testing or examination of a body part or bodily substance, including from 

genetic data and biological samples; and any information on, for example, a disease, disability, disease 

risk, medical history, clinical treatment or the physiological or biomedical state of the data subject 

independent of its source, for example from a physician or other health professional, a hospital, a 

medical device or an in vitro diagnostic test. 

 

28. Furthermore, Article 4 under (13) of the GDPR stipulates the following: 

 

(13) ‘genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a 

natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural person 

and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural person in 

question; 

 
29. Genomics data are considered a special category of personal data under Article 9 of the 

GDPR since it falls under the definition of “genetic data” and qualifies as data relating to a 

natural person’s health.  

 
Processing 
 
30. Processing according to Article 4 paragraph 2 GDPR means: 

any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, 
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whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, 

adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 

otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.  

 

31. The GDPR applies to the processing of personal data by automated means, as well as to 

manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a 

filing system. 

 

32. As directly follows from the above quoted Article 4 paragraph 2 GDPR, the storage of 

personal data qualifies as “processing” within the meaning of the GDPR.  

 

Cloud storage  

  

33. The GDPR does not hold specific rules with regard to the storage of personal data in a cloud 

environment. However, under the GDPR, the controllers respectively their processors are 

responsible to ensure that the cloud service providers, being their (sub-)processors, ensure 

that they have implemented adequate technical and organisational measures to protect 

personal data and to be able to demonstrate accountability. Reference is made to Chapter IV 

and Annex 4. 

  

34. Furthermore, in the event that the choice for a specific cloud service provider would result in 

the transfer of personal data to a country located outside the European Economic Area 

(EEA), the GDPR only allows such transfer if that country or the recipient provides an 

adequate level of data protection or other specific safeguards have been put in place. Again, 

reference is made to Chapter IV and Annex 4.   

 

Sub Conclusion GDPR 

 

35. Now that human genomic data qualify as personal data under the GDPR and storage 

qualifies as processing under the GDPR, and furthermore the storage is carried out in the 

context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the European 

Union, the GDPR is applicable. 

  

36. Genomic data, being considered genetic data, fall under the scope of Article 9 GDPR with 

regard to the processing of special categories of personal data. The arrangements that need 

to be made as a result of the applicability of the GDPR are laid down in Chapter IV.  
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Specific rules regarding cloud storage 

 

WP29 Opinion on Cloud Computing 

 

37. The Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal 

Data ("WP29")  is an advisory body constituted of representatives of the Data Protection 

Authorities of each EU Member State, the European Data Protection Supervisor and the 

European Commission. Although the WP29’s opinions and guidelines are not binding, their 

opinions and guidelines can assist in understanding how European Data Protection 

Authorities will interpret the various requirements of the GDPR. In Annex 2, guidelines are 

included, summing up the requirements for storage of personal data (e.g. genomic data) in a 

cloud environment. 

 

38. The WP29 has issued an opinion regarding cloud computing on July 1st, 20122. The WP29 

emphasizes that: 

 

“in the current cloud computing scenario, clients of cloud computing services may not have room for 

manoeuvre in negotiating the contractual terms of use of the cloud services as standardised offers are 

a feature of many cloud computing services. Nevertheless, it is ultimately the client who decides on the 

allocation of part or the totality of processing operations to cloud services for specific purposes; the 

cloud provider’s role will be that of a contractor vis-à-vis the client, which is the key point in this case. 

[…] the imbalance in the contractual power of a small controller with respect to large service providers 

should not be considered as a justification for the controller to accept clauses and terms of contracts 

which are not in compliance with data protection law. For this reason, the controller must choose a 

cloud provider that guarantees compliance with data protection legislation. Special emphasis must be 

placed on the features of the applicable contracts – these must include a set of standardised data 

protection safeguards including […] – as well as on additional mechanisms that can prove suitable for 

facilitating due diligence and accountability.”3 

 

39. Under the GDPR, the cloud service provider should be considered a data processor or sub-

processor, whilst the client would be either the controller or the processor acting on behalf of 

the controller. The WP29 in this respect considers as follows:  

The cloud client determines the ultimate purpose of the processing and decides on the outsourcing of 

this processing and the delegation of all or part of the processing activities to an external organisation. 

The cloud client therefore acts as a data controller. The cloud provider is the entity that provides the 

cloud computing services in the various forms discussed above. When the cloud provider supplies the 

means and the platform, acting on behalf of the cloud client, the cloud provider is considered as a data 

processor.4  

                                                      
2  Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196.  
3  Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 8.  
4  Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 7-8. 
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40. Where controllers – or processors on their behalf -  decide to contract cloud computing 

services, they are required to choose a processor providing sufficient guarantees in respect 

of the technical security measures and organizational measures governing the processing to 

be carried out, and must ensure compliance with those measures. The contract must at a 

minimum establish the fact, in particular, that the processor is to follow the instructions of the 

controller and that the processor must implement technical and organizational measures to 

adequately protect personal data. To ensure legal certainty the contract should, according to 

the WP29, set forth the following issues:5 

 

i. Details on the (extent and modalities of the) client’s instructions to be issued to the provider, 

with particular regard to the applicable SLAs (which should be objective and measurable) and 

the relevant penalties (financial or otherwise including the ability to sue the provider in case of 

non-compliance). 

ii. Specification of security measures that the cloud provider must comply with, depending on the 

risks represented by the processing and the nature of the data to be protected. It is of great 

importance that concrete technical and organizational measures are specified such as those 

outlined below. 

iii. Subject and time frame of the cloud service to be provided by the cloud provider, extent, 

manner and purpose of the processing of personal data by the cloud provider as well as the 

types of personal data processed. 

iv. Specification of the conditions for returning the (personal) data or destroying the data once the 

service is concluded. Furthermore, it must be ensured that personal data are erased securely 

at the request of the cloud client. 

v. Inclusion of a confidentiality clause, binding both upon the cloud provider and any of its 

employees who may be able to access the data. Only authorized persons can have access to 

data. 

vi. Obligation on the provider’s part to support the client in facilitating exercise of data subjects’ 

rights to access, correct or delete their data. 

vii. The contract should expressly establish that the cloud provider may not communicate the data 

to third parties, even for preservation purposes unless it is provided for in the contract that 

there will be subcontractors. The contract should specify that subprocessors may only be 

commissioned on the basis of a consent that can be generally given by the controller in line 

with a clear duty for the processor to inform the controller of any intended changes in this 

regard with the controller retaining at all times the possibility to object to such changes or to 

terminate the contract. There should be a clear obligation of the cloud provider to name all the 

subcontractors commissioned (e.g., in a public digital register). It must be ensured that 

contracts between cloud provider and subcontractor reflect the stipulations of the contract 

between cloud client and cloud provider (i.e. that sub-processors are subject to the same 

contractual duties than the cloud provider). In particular, it must be guaranteed that both cloud 

provider and all subcontractors shall act only on instructions from the cloud client. As explained 

                                                      
5  Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 13-14. 
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in the chapter on sub-processing the chain of liability should be clearly set in the contract. It 

should set out the obligation on the part of the processor to frame international transfers, for 

instance by signing contracts with subprocessors, based on the 2010/87/EU standard 

contractual clauses. 

viii. Clarification of the responsibilities of the cloud provider to notify the cloud client in the event of 

any data breach which affects the cloud client’s data. 

ix. Obligation of the cloud provider to provide a list of locations in which the data may be 

processed.  

x. The controller’s rights to monitor and the cloud provider’s corresponding obligations to 

cooperate. 

xi. It should be contractually fixed that the cloud provider must inform the client about relevant 

changes concerning the respective cloud service such as the implementation of additional 

functions. 

xii. The contract should provide for logging and auditing of relevant processing operations on 

personal data that are performed by the cloud provider or the subcontractors. 

xiii. Notification of cloud client about any legally binding request for disclosure of the personal data 

by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under 

criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation. 

xiv. A general obligation on the provider’s part to give assurance that its internal organisation and 

data processing arrangements (and those of its sub-processors, if any) are compliant with the 

applicable national and international legal requirements and standards. 

 

41. These foregoing contractual safeguards as set forth in the WP29’s Opinion are included in 

the list attached hereto as Annex 2.  

 

Dutch Data Protection Authority’s practical guide 

 

42. The Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) has published a practical 

guide for the storage of medical patient data in the cloud and the way in which the controller, 

or, as the case may be, the processor on the controller’s behalf, must choose the right cloud 

service provider.6 This guide is, like the WP29’s Opinion, also not binding but again assists in 

understanding how the Dutch Data Protection Authority will interpret the requirements of the 

GDPR. For this reason, these guidelines are also included in Annex 2, summing up the 

requirements for storage of personal data (e.g. genomic data) in a cloud environment. 

 

43. The Data Protection Authority provides the following guidelines: 

                                                      
6  Practical guide patient data in the cloud, 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/praktijkgids_patientgegevens_in_de_cloud_def.pdf, 
accessed on 22 March 2018.   
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 Risk analysis: the controller should carry out a risk analysis before transferring the data 

to the cloud. On the basis of such analysis the controller can assess the risks involved. 

The risk analysis should be regularly updated. 

 Certification: the controller should check whether the cloud provider has a certification. 

Such a certificate proves that the cloud provider meets relevant practice standard. 

Different standards exist for the use of cloud services. The most relevant standards are 

ISAE 3402, ISO 27017 and NEN 7510. In addition, the general safety standards ISO 

27001 and ISO 27002 also play a role. 

 Audit: a certificate is not mandatory. The reliability of a cloud provider may also be 

reflected in an audit report.  

 Access: the controller should check whether it always has and will have access to the 

data (also in case of bankruptcy). The controller should also make arrangements 

regarding the return of data in case of termination of the agreement.   

 
44. With regard to the security of personal data in the cloud, the Dutch Data Protection Authority 

states the following: 

- the cloud provider may only process the personal data on behalf of the controller; 

- the cloud provider is not allowed to do anything on its own initiative with that data; 

- the cloud provider has a duty of confidentiality; 

- the controller must ensure that the cloud provider implements proper security measures; 

- the controller must check whether the data is completely separated from the data of 

other customers of the cloud provider.  

 
45. The Dutch Data Protection Authority provided guidelines regarding the expected security 

measures and security levels when processing personal data.7 

 

Conclusion legal requirements cloud storage 

   

46. The storage of genomic data in a cloud environment qualifies as the processing of personal 

data (e.g. personal data of a special category) under the GDPR. In Annex 1 the 

requirements for the processing of personal data (of a special category) that follow from the 

GDPR are summed up. 

  

47. The GDPR does not hold specific regulations for the processing of personal data in a cloud 

environment. However, both the WP29 and the Dutch Data Protection Authority have 

provided guidelines for cloud computing respectively patient data in the cloud. These 

                                                      
7  See checklist, based on: Dutch Data Protection Guidelines Security of Personal Data, February 2013, 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-
persoonsgegevens.pdf, accessed on 23 March 2018.  
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guidelines are no formal laws or regulations but they give insight in the way the authorities 

shall interpret the GDPR and are therefore included in Annex 2. 

 

48. Chapter IV hereafter sets forth with specific arrangements need to be made, respectively are 

advisable, as a result of the requirements and guidelines as meant above.   
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I V .  W H I C H  A R R A N G E M E N T S  N E E D  T O  B E  M A D E ?  
 

Introduction 

   

49. In this Chapter IV it is set forth which specific arrangements need to be made respectively 

are advisable as a result of the requirements under the GDPR and the guidelines as issued 

by the WP29 and the Dutch Data Protection Authority. An overview is provided in Annex 1 

and 2 respectively 4.   

  

50. In the following paragraphs it will be explained which arrangements a controller should make 

with: (i) the patients, (ii) the hospitals/health centers/medical practioners, (iii) the cloud 

providers, (iV) the researchers and (v) other stakeholders.  

 

Arrangements to be made with the patient 

 

Informed consent 

51. As explained above, in order to lift the prohibition as laid down in Article 9 paragraph 1 GDPR 

to process special categories of personal data, one of the conditions as laid down in 

paragraph 2 of said article has to be met. One of the mots used options is the condition of so-

called informed consent. The controller has to obtain itself or by means of a third party the 

explicit consent of the patient, being the data subject with regard to his or her genomic data. 

 

Other options lifting the prohibition to process special categories of personal data 

52. Article 9 paragraph 2 GDPR also holds other options that may lift the prohibition to process 

special categories of personal data, as laid down in paragraph 1 of said Article. Relevant for 

the processing of human genomic data for scientific (R&D) purposes may be: 

(g) processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member 

State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data 

protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and 

interests of the data subject; 

or  

(i) processing is necessary for reasons of public interest in the area of public health, such as 

protecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and 

safety of health care and of medical products or medical devices, on the basis of Union or Member 

State law which provides for suitable and specific measures to safeguard the rights and freedoms of the 

data subject, in particular professional secrecy; 

or 

(j) processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research 

purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law 

which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and 
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provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interest of the 

data subject. 

 

53. For the purposes of research, Article 9 paragraph 2 sub j GDPR seems to be the most 

relevant and workable option. By making use of this option, the provisions laid down in Article 

89 paragraph 1 GDPR must be met: 

Processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or 

statistical purposes, shall be subject to appropriate safeguards, in accordance with this Regulation, for 

the rights and freedom of the data subject. Those safeguards shall ensure that technical and 

organizational measures are in place in particular in order to ensure respect for the principle of data 

minimization. Those measures may include pseudonymisation provided that those purposes can be 

fulfilled in that manner. Where those purposes can be fulfilled by further processing which does not 

permit or no longer permits the identification of data subjects, those purposes shall be fulfilled in that 

manner. 

 

54. In the Dutch Implementation Act (see also paragraph 32 above), Article 24 states that the 

prohibition as laid down in Article 9 paragraph 1 GDPR is not applicable if, summarizing: (a) 

the processing is necessary for scientific or historical research purposes or statistical 

purposes in accordance with Article 89, paragraph 1 GDPR (as quoted above), (b) the 

research is in the public interest, (c) requesting explicit consent is impossible or would 

require a disproportionate effort, and (d) the execution of the processing includes safeguards, 

ensuring that the data subject’s rights and freedoms are not disproportionally being harmed.  

 

55. Alternatively, the option laid down in Article 9 paragraph 2 sub g GDPR may also serve as a 

possibility to lift the prohibition. The Dutch Implementation Act states in Article 28 that the 

prohibition to process genetic data is lifted, in accordance with Article 9 paragraph 2 sub g, if, 

summarizing: (a) a severe medical interest must prevail, or (b) the processing is necessary 

for scientific research of a public interest or for statistical purposes, in the event that (1) the 

data subject has given his or her explicit consent and (2) the execution of the processing 

includes safeguards, ensuring that the data subject’s rights and freedoms are not 

disproportionally being harmed. Paragraph 3 of Article 28 Dutch Implementation Act 

furthermore states that the consent is not required in the event obtaining the data subject’s 

informed consent would be impossible or would require a disproportionate effort. 

 

56. Besides having a ground to lift the prohibition to process special categories of personal data, 

the obligations as laid down in Article 12 and further GDPR have to be met in relation to the 

patient, being the data subject. These obligations will be briefly discussed in the paragraphs 

below. 
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Consent Form  

57. A Consent Form provides information about the purposes of the research, applied methods, 

the process, possible advantages and disadvantages of participating in the research, the 

retention period, role of the parties involved, what measures are being taken to prevent direct 

identification, (categories of) third parties with whom data can be shared and who may have 

access. A Consent Form has to provide sufficient information in order for the consent to 

qualify as ‘informed’ within the meaning of the GDPR.  

   

58. It is advisable that in a Consent Form information about the storage of the genomic data in a 

cloud environment is added and also the possible transfer to third countries, should 

researchers outside of the Union territory access and process the data. Article 13 paragraph 

1 under (e) GDPR stipulates that the data subject (patient) needs to be informed with regard 

to the recipients or categories of recipients of the personal data. According to the WP29, in 

principle also the names of the recipients should be disclosed, unless such is not possible: 

In accordance with the principle of fairness, the default position is that a data controller should provide 

information on the actual (named) recipients of the personal data. Where a data controller opts only to 

provide the categories of recipients, the data controller must be able to demonstrate why it is fair for it 

to take this approach. In such circumstances, the information on the categories of recipients should be 

as specific as possible by indicating the type of recipient (i.e. by reference to the activities it carries out), 

the industry, sector and sub-sector and the location of the recipients. 

The WP29 herewith goes beyond the letter of Article 13 GDPR. 

 
Data subject’s rights under the GDPR 
 

Withdrawal of consent (article 7 paragraph 3 GDPR) 
59. The data subject has the right to withdraw his or her consent at any time. However, the 

withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before 

its withdrawal. Prior to giving consent, the data subject shall be informed thereof. 

 

Transparency and modalities (article 12 GDPR) 
60. Article 12 GDPR obligates the controller to provide the information and communication to the 

data subject (patient) as specified in Articles 13 and 14, respectively 15 to 22 and 34 GDPR 

in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain 

language. The information shall be provided in writing, or by other means, where appropriate, 

by electronic means.  Furthermore, Article 12 GDPR states that the controller shall facilitate  

the exercise of the data subject rights under Articles 15 to 22 and provide information on 

taken actions - and also if the controller does not take action - under said articles without 

undue delay and in any event within one month of receipt of the request, to be extended as 

set forth in Article 12 paragraph 3 GDPR.  
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61. The relevant articles of the GDPR (Chapter III of the GDPR), holding the data subject rights, 

are attached hereto as Annex 3.  

 

Arrangements to be made with the hospitals/health centers/medical practitioners 

 

62. In general, the hospitals/health centers/medical practioners shall be either the controller 

themselves or the intermediate parties between a controller and the data subject (patient).  

 

63. In the event that the controller is not able to identify a data subject itself because the data 

stored in the database concerned are pseudonymised, the controller cannot handle requests 

of data subjects. In that context, it is important that the hospitals/health centers/medical 

practioners play a role with regard to such requests.   

 

64. In order to ensure that the hospitals/health centers/medical practioners carry out their tasks 

as meant above properly, it is advisable to enter into agreements with them, laying down 

both parties’ rights and obligations, including provisions with regard to the abovementioned 

issues. Please note that in the event the research will be carried out for scientific purposes, 

the data subject rights laid down in Articles 15, 16 and 18 GDPR may be disregarded8.  

 

Arrangements to be made with the cloud providers 

   

65. As explained above, any controller must ensure that a cloud provider, acting as processor, 

enables the controller to fulfil its obligations under the GDPR. A controller with regard to the 

genomic data that will be stored in a cloud environment, is thus responsible to ensure that 

the cloud provider, being the data processor, takes all appropriate measures to enable  the 

controller to fulfil its obligations under the GDPR. 

   

66. Annex 4 contains all provisions that need to be taken, including the guidelines as provided 

by the WP29 and the Dutch Data Protection Authority. In Chapter V, an analysis comparing 

the required provisions and the standard terms and conditions of Google Cloud Platform, 

Amazon Web Services and Microsoft Azure is provided. 

 

Transfer of personal data to third countries 

67. Within the scope of this white paper a cloud environment within the territory of the European 

Union has been taken as a starting point. Should the use of a cloud environment that is not 

restricted to the European Union be desirable, or in the event personnel of the cloud provider 

outside the Union territory may access the data, for instance by carrying out support 

activities, the following additional requirements must be observed. 

                                                      
8  Article 89 GDPR juncto Article 44 of the Implementation Act. 
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68. According to Article 45 paragraph 1 GDPR, a transfer of personal data to a third country (or 

international organisation) may take place where the Commission has decided that such third 

country, a territory or more specified sectors within that third country or international 

organisation ensures an adequate level of protection. Such a transfer does not require any 

specific authorisation. The Commission shall publish the list of third countries, territories and 

specified sectors within a third country and international organisations for which it has 

decided that an adequate level of protection is ensured (Article 45 paragraph 8 GDPR).  

 

69. In the absence of a decision of the Commission that a specific third country, territory or 

specified sector within a third country and international organisation ensures an adequate 

level of protection, the transfer of personal data to a third country or international organisation 

may take place only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and 

on the condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data 

subjects are available (Article 46 paragraph 1 GDPR). Paragraph 2 of Article 46 GDPR lists 

the instruments that may be deployed to provide for the required appropriate safeguards. 

Most relevant for the relation between a controller and a cloud provider are, summarizing:  

- binding corporate rules in accordance with Article 47; 

- the use of standard data protection clauses adopted by the Commission or by a supervisory 

authority and approved by the Commission; 

-  an approved code of conduct together with binding and enforceable commitments of the 

processor in the third country to apply the appropriate safeguards; or 

- an approved certification mechanism. 

  

70. It is likely that global cloud providers shall make use of the instrument of either the use of 

standard clauses or binding corporate rules for transfer of personal data to third countries in 

the event that a cloud environment will be made available by means of datacenters that are 

located outside the Union, or in the event employees that are located outside the Union will 

carry out support activities with regard to data that falls under the scope of the GDPR.      

 

Arrangements to be made with the researchers 

 

71. In general, the controller has to ensure that research will be carried out taking into account 

the obligations under the GDPR and, where applicable other laws and regulations such as for 

instance the WMO. 
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Arrangements to be made with other stakeholders 

 

72. In general, the question whether any other arrangements will have to be made with other 

stakeholders relating to the storage of human genomic data in a cloud environment will be 

largely depending on the position of the specific data controller. It is advisable to assess 

whether it is necessary or desirable to address the cloud storage with internal and external 

supervisors and parties such as health organizations, patients boards, insurance and pharma 

companies.  
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V .  A N A L Y S I S  O F  T H E  S T A N D A R D  T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  O F  

G O O G L E  C L O U D  P L A T F O R M ,  A M A Z O N  W E B  S E R V I C E S  A N D  

M I C R O S O F T  A Z U R E  
 
Introduction 

 

73. In this Chapter V the user policies and general terms of the three main commercial cloud 

providers: Google Cloud Platform, Amazon Web Services and Microsoft Azure will be 

analyzed, in the context of the (contractual) requirements as described Annex 4. 

 

74. The following legal documents form the legal framework for the use of the cloud services:  

 Google: Google Cloud Platform License Agreement, the EU GDPR Terms, and if 

applicable, the Model Contract Clauses. 

 Amazon: Amazon Web Services Customer Agreement, Data Processing Addendum, and 

if applicable, the Standard Contractual Clauses. 

 Microsoft: Microsoft Online Service Terms, Data Processing Terms, and if applicable, 

Standard Contractual Clauses. 

 

75. An overview of the analysis of the documents is provided as Annex 5. This analysis is based 

on the legal requirements for the storage of medical (genomics) data in the cloud referred to 

above. 

 

Assessment; summary 

 

76. The terms of Google, Amazon and Microsoft are, from a legal point of view, largely the same. 

However, at the moment of analysis, only Amazon seems to offer dedicated hosts and 

dedicated instances, which fully isolate the controller’s data from data of third parties. 

 

77. In its guidelines on the transfer of medical data to the cloud without permission from the 

patient, the Dutch Data Protection Authority has stated that data isolation has to be taken into 

account. As indicated, these guidelines do not have the status of law. However, data isolation 

may still be an important factor given the security implications, since isolation of data limits 

the consequences of a security breach. It is therefore not unlikely that the Dutch Data 

Protection Authority shall value isolation of data, especially in the case of sensitive data such 

as human genomic data. It seems at this moment that Amazon would offer the flexibility of 

setting up both shared and/or dedicated instances, thus offering data isolation. 
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Overview of cloud based health services 

78. In recent years, cloud based health care services have taken a flight. All three major cloud 

providers offer services tailored to health care and all three support HIPAA compliance. An 

overview of health care service providers using cloud technology is provided in Annex 6 

hereto. 
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Annex 5. Analysis T&C’s three main cloud providers 
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2 CBP Richtsnoeren  


Verantwoord omgaan met persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van de  
gegevens. In de praktijk blijkt dat de aandacht voor beveiliging nogal eens tekortschiet. In de media 
zijn vrijwel dagelijks berichten te vinden over datalekken door onvoldoende beveiliging, waardoor  
persoonsgegevens op straat liggen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBp) ontvangt ook  
regelmatig signalen over tekortschietende beveiliging en de kwalijke gevolgen ervan.


Beveiliging van persoonsgegevens is een van de speerpunten van het handhavingsbeleid van het cbp. 
Het cbp houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Artikel 13 
van de Wbp eist dat bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, ‘passende technische  
en organisatorische maatregelen’ nemen om persoonsgegevens te beveiligen. 


Voldoen aan de wettelijke normen
Wanneer zijn beveiligingsmaatregelen nu ‘passend’ zoals de Wbp eist? Deze richtsnoeren leggen uit 
hoe het cbp bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens in individuele 
gevallen de beveiligingsnormen uit de Wbp toepast. De richtsnoeren vormen de verbindende schakel 
tussen enerzijds het juridisch domein, met daarbinnen de eisen uit de Wbp, en anderzijds het domein 
van de informatiebeveiliging, waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk 
aan die eisen te voldoen. 


Dat betekent dat de richtsnoeren in samenhang moeten worden gebruikt met algemeen geaccep
teerde beveiligingsstandaarden binnen de praktijk van de informatiebeveiliging, zoals de Code voor 
Informatiebeveiliging of de ictbeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber 
Security Centrum. 


op tijd beginnen
Het uitgangspunt om tot een passende beveiliging te komen is dat in een organisatie bestuurders en  
de mensen die verantwoordelijk zijn voor de informatiesystemen en beveiliging gezamenlijk naden
ken over de wijze van beveiliging, al vóórdat ze persoonsgegevens gaan verzamelen. De beveiliging 
van persoonsgegevens binnen een organisatie moet gedurende de gehele levensduur van een infor
matiesysteem punt van aandacht zijn, van het allereerste ontwerp tot aan het onomkeerbaar wissen 
van het laatste backupbestand na afloop van de bewaartermijn. De beveiliging past binnen het bre
dere verband van privacy by design, waarbij de bescherming van persoonsgegevens en de borging van 
de rechten van de betrokkenen vanaf het allereerste begin in de informatiesystemen wordt ingebouwd.


‘plan-do-check-act’
Voor een blijvend passend beveiligingsniveau is inbedding van de zogeheten plandocheckactcyclus 
in de dagelijkse praktijk van de organisatie noodzakelijk. Dat komt kort gezegd op het volgende neer: 


1. Beoordeel de risico’s 
  Beoordeel de risico’s die de gegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen voor de 


betrokkenen en bepaal op basis daarvan het gewenste beveiligingsniveau. Inventariseer vervolgens 
de dreigingen die kunnen leiden tot een beveiligingsincident, de gevolgen die het beveiligings
incident kan hebben en de kans dat deze gevolgen zich voor zullen doen. Tref op basis daarvan 
gericht beveiligingsmaatregelen die het gewenste beveiligingsniveau kunnen waarborgen.


2. Maak gebruik van algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden
  Het vakgebied informatiebeveiliging kent vele beveiligingsmethoden, standaarden en  


maat regelen die zijn gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse beveiligingspraktijk. Gebruik bij 
het nemen van beveiligingsmaatregelen de richtsnoeren in samenhang met de beschikbare bevei
ligingsstandaarden. Deze standaarden geven houvast bij het daadwerkelijk treffen van passende 
maatregelen om de beveiligingsrisico’s af te dekken.


3. Controleer en evalueer regelmatig 
  Controleer met zekere regelmaat of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn getroffen en 


worden nageleefd. Beoordeel periodiek of het beveiligingsniveau nog steeds past bij de risico’s  
die de verwerking en de aard van de te verwerken gegevens met zich meebrengen en of de  
bevei ligingsmaatregelen nog steeds voldoen. Betrek daarbij ook de stand van de techniek en de 
nieuwste inzichten binnen het vakgebied informatiebeveiliging. Pas waar nodig de beveiligings
maatregelen aan.


SAMENVATTING
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Tot slot
Met deze richtsnoeren wil het cbp duidelijk maken wat het van de beveiliging van persoonsgegevens 
verwacht. Daarbij heeft een organisatie de ruimte om de beveiliging van persoonsgegevens in te rich
ten op de wijze en met de middelen die in de specifieke situatie van deze organisatie het meest passend 
zijn. Een organisatie dient hierbij altijd de rechten van de betrokkenen te waarborgen en er moet sprake 
zijn van adequate, vakkundig toegepaste beveiliging waarbij de organisatie optimaal benut wat het 
vakgebied informatiebeveiliging te bieden heeft. 







4 CBP Richtsnoeren  


Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens voldoende worden bevei-
ligd. als dit niet zo is, kan dat leiden tot schade voor de betrokkenen (degenen op wie de persoons- 
gegevens betrekking hebben). Datalekken kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat betrokkenen 
het slachtoffer worden van identiteitsfraude, oplichting of andere vormen van misbruik van hun  
persoonsgegevens. ook als persoonsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig zijn, kan dit de 
betreffende personen ernstig belemmeren in hun deelname aan het maatschappelijk leven.  Een con-
sequentie van het gebruik van foutieve of achterhaalde persoonsgegevens kan bijvoorbeeld zijn dat 
mensen geen toegang krijgen tot voorzieningen waar ze recht op hebben. Een van de belangrijkste 
doelstellingen van de beveiliging van persoonsgegevens is het voorkomen van dergelijke schade en 
waar deze zich toch voordoet, de gevolgen voor de betrokkenen zo veel mogelijk te beperken.


Het College bescherming persoonsgegevens (cbp) houdt toezicht op de naleving van de Wet bescher
ming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wetten. Hoofdstuk 1 van deze richtsnoeren geeft de  
eisen weer die de Wbp stelt aan het beveiligen van persoonsgegevens. Hoofdstuk 2, 3 en 4 geven aan 
hoe het cbp de beveiliging van persoonsgegevens beoordeelt en hoofdstuk 5 gaat nader in op het  
toezicht door het cbp. Deze richtsnoeren dienen voor het cbp als uitgangspunt bij het onder zoeken 
en beoordelen van de beveiliging van persoonsgegevens en bij het toepassen van handhavende 
maatregelen.


De beveiliging van persoonsgegevens wordt in deze richtsnoeren in algemene zin beschreven, waarbij 
is aangesloten op standaarden, methoden en maatregelen die in het vakgebied informatiebeveiliging 
gebruikelijk zijn. In specifieke situaties kunnen organisaties ook met andere standaarden, methoden  
en maatregelen het vereiste beveiligingsniveau bereiken. Bij onderzoeken en beoordelingen van de  
beveiliging van persoonsgegevens zijn deze richtsnoeren voor het cbp evenwel het uitganspunt.


In deze richtsnoeren is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze praktijkvoorbeelden dienen 
uitsluitend ter illustratie. De voorbeelden gaan uit van de situatie bij het verschijnen van deze richt
snoeren en kunnen in de loop van de tijd door nieuwe ontwikkelingen worden achterhaald.


Deze richtsnoeren gelden voor verwerkingen van persoonsgegevens waarop de Wbp van toepassing 
is, zowel in de publieke als in de private sector. De richtsnoeren richten zich primair op de bestuurlijke 
verankering van de beveiliging van persoonsgegevens in organisaties. Bij het implementeren, con
troleren en evalueren van beveiligingsmaatregelen binnen een organisatie dient de organisatie deze 
richtsnoeren te gebruiken in samenhang met de algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden die 
binnen het vakgebied informatiebeveiliging beschikbaar zijn.


Het beveiligen van persoonsgegevens is een van de verplichtingen die de Wbp oplegt aan verant
woordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. De beveiligingsmaatregelen die de verant
woordelijke treft, zijn onderdeel van het totaal aan maatregelen dat de verantwoordelijke neemt om 
te voldoen aan de Wbp. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een verwerking spelen ook 
de overige bepalingen uit de Wbp een rol. Deze richtsnoeren gaan niet uitputtend in op deze andere 
bepalingen.


Behalve de Wbp kunnen op verwerkingen van persoonsgegevens nog andere wetten of regels van  
toepassing zijn. Voorbeelden van dergelijke regels zijn het Besluit voorschrift informatiebeveiliging 
rijksdienst 2007 (hierna: vir 2007)1 en het Besluit voorschrift rijksdienst – bijzondere informatie  
(hierna: virbi)2. Organisaties dienen bij de beveiliging van persoonsgegevens te voldoen aan alle 
wetten en regels die van toepassing zijn. Deze richtsnoeren gaan niet in op deze overige wet en 
regelgeving.


De Registratiekamer, de voorloper van het cbp, bracht in 2001 een publicatie uit over de beveiliging 
van persoonsgegevens (hierna: a&v 23).3 Deze richtsnoeren vervangen a&v 23.


INLEIDING


1  Stcrt. 2007, 122, p. 11. Het VIR 2007 geldt voor de ministeries met de daaronder vallende diensten, bedrijven en instellingen.
2    Stcrt. 2004, 47; rectificatie in Stcrt. 2004, 49. Het VIR-BI is een aanvulling op het VIR 2007 en is van toepassing op de beveiliging van  


informatie waarvan de kennisname door niet-gerechtigden schade of nadeel op kan leveren voor de staat, zijn bondgenoten of een  
of meer ministeries.


3    G.W. van Blarkom en drs. J.J. Borking, ‘Beveiliging van persoonsgegevens’, Achtergrondstudies en Verkenningen nr. 23, Registratiekamer, 
april 2001 (http://www.cbpweb.nl/downloads_av/av23.pdf ).
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a&v 23 schreef op basis van een risicoclassificatie beveiligingsmaatregelen voor. De risico classificatie 
was gebaseerd op de aard van de verwerkte persoonsgegevens in combinatie met de hoeveelheid  
verwerkte persoonsgegevens en de complexiteit van de verwerking. Een risicogerichte benadering, 
waarbij op basis van analyse van de risico’s gericht beveiligingsmaatregelen worden getroffen,  
ontbrak. Als gevolg daarvan is a&v 23, in ieder geval waar het gaat om het concreet treffen van  
beveiligingsmaatregelen, in de loop der jaren steeds verder af komen te staan van de beveiligings
praktijk. In deze richtsnoeren is daarom gekozen voor een methodiek die aansluit bij de gangbare  
praktijk van de informatiebeveiliging en die verantwoordelijken de flexibiliteit biedt om die  
beveiligingsmaatregelen te treffen die in hun situatie het meest passend zijn. 


Rechterlijke uitspraken kunnen naast wetswijzigingen, technische ontwikkelingen en praktijk
ervaringen aanleiding geven tot aanvulling of herziening van deze richtsnoeren. Het cbp herziet de 
richtsnoeren in ieder geval bij de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming.4  
Bij het opstellen van de richtsnoeren is overigens zo veel mogelijk rekening gehouden met de relevante 
bepalingen uit de verordening. 


Deze richtsnoeren treden in werking met ingang van 1 maart 2013, zijnde de datum van publicatie  
in de Staatscourant.


4   De Europese Commissie stelt een nieuw regelgevend kader voor dat bestaat uit een algemene verordening bescherming persoons-
gegevens en een richtlijn die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële 
en justitiële activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op de website van de Eerste Kamer (http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/
e120003_voorstel_voor_een) en op de website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).
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8 CBP Richtsnoeren  


1 BEVEILIGING IN DE WBP


5    In paragraaf 1.3, 1.4 en 1.5 worden de citaten uit de Wbp gecursiveerd weergegeven. De bijbehorende citaten uit de memorie van 
 toelichting volgen direct na het betreffende citaat uit de Wbp. 
6    Artikel 10 Grondwet; artikel 8 Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); 


artikel 7 en 8 van het EU-Handvest voor de grondrechten.
7    Artikel 1 sub a Wbp. 
8    Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 47.
9     De Europese toezichthouders op de gegevensbescherming hebben in 2007 een advies gepubliceerd over het begrip ‘persoons-


gegevens’, waarin het begrip uitgebreid en voorzien van voorbeelden wordt toegelicht.  
Groep gegevensbescherming artikel 29 (WP 29), Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegevens, goedgekeurd op 20 juni 2007  
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_nl.pdf ).


10 Artikel 1 sub b Wbp.
11 Artikel 1 sub b Wbp.
12 Artikel 1 sub d Wbp.
13  De Europese toezichthouders op de gegevensbescherming hebben in 2010 een advies gepubliceerd over de begrippen ‘verantwoor-


delijke’ en ‘bewerker’, waarin deze beide begrippen uitgebreid en voorzien van voorbeelden worden toegelicht. WP29, Advies 1/2010 over 
de begrippen “voor de verwerking verantwoordelijke” en “verwerker”, goedgekeurd op 16 februari 2010 


 (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf ).
14 Artikel 1 sub f Wbp.
15 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 63.
16 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 61.


1.1


1.2


Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke verplichting om persoonsgegevens te beveiligen zoals die is 
opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De eisen uit de Wbp die voor deze richt-
snoeren relevant zijn staan in dit hoofdstuk weergegeven, voorzien van de relevante onderdelen uit de 
memorie van toelichting bij de Wbp.5 De volledige tekst van de geciteerde wetsartikelen is opgenomen 
in een bijlage bij deze richtsnoeren. 


achtergrond
De beveiliging van persoonsgegevens is onderdeel van de informationele privacy: de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer is een van de grondrechten van onze rechtsorde.6 Sinds 2001 wordt 
hieraan uitvoering gegeven door de Wbp, die tevens de implementatie vormt van de Europese richtlijn 
95/46/eg. 


Begrippen uit de Wbp
Voor deze richtsnoeren zijn de volgende begrippen uit de Wbp relevant:


•	 Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens in de zin van de Wbp zijn alle gegevens “betreffende een geïdentificeerde of 


identi ficeerbare natuurlijke persoon”.7 Een persoon is identificeerbaar “indien zijn identiteit redelij
kerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden”.8  9   


•	 Verwerking
  Een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp is “elke handeling of elk geheel van  


handelingen met betrekking tot persoonsgegevens”.10 Verwerkingen zijn “in ieder geval het verza
melen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschik
kingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigen van gegevens”.11 


•	 Verantwoordelijke
  De verantwoordelijke in de zin van de Wbp is degene die “het doel van en de middelen voor de 


verwerking van persoonsgegevens vaststelt”.12 De verantwoordelijke bepaalt welke persoonsgege
vens, voor welk doel, op welke manier en met welke middelen worden verwerkt.13


•	 Betrokkene
  De betrokkene is degene “op wie een persoonsgegeven betrekking heeft”14 of “waarover de gege


vens informatie bevatten”.15


•	 Bewerker
  Bij de verwerking van persoonsgegevens kan de verantwoordelijke een bewerker inschakelen.  


“De bewerker is […] een buiten de organisatie van de verantwoordelijke staande persoon of instel
ling”.16  Hij “bewerkt gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, dat wil zeggen overeen
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komstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke) verantwoordelijkheid”.17  De bewerker 
“beperkt […] zich tot het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap te hebben over het 
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen 
over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van 
de opslag van de gegevens enz.”18


artikel 12 Wbp: verwerking in opdracht; geheimhoudingsplicht
Artikel 12 Wbp richt zich op de bewerker en op hen die onder het gezag van de verantwoordelijke 
of de bewerker werkzaam zijn. Zij verwerken uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van de 
verantwoordelijke:


“Een	ieder	die	handelt	onder	het	gezag	van	de	verantwoordelijke	of	van	de	bewerker,	alsmede	de	bewerker	zelf,	
voor	zover	deze	toegang	hebben	tot	persoonsgegevens,	verwerkt	deze	slechts	in	opdracht	van	de	verantwoordelijke,	
behoudens	afwijkende	wettelijke	verplichtingen.”19 


“Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijke verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gege
vensverwerking. Deze verantwoordelijkheid kan hij slechts dragen wanneer zijn ondergeschikten of 
degenen die in opdracht van de verantwoordelijke gegevens verwerken, zich naar zijn aanwijzingen 
richten.”20


Verder wordt aan hen een geheimhoudingsplicht opgelegd:


“De	personen,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	voor	wie	niet	reeds	uit	hoofde	van	ambt,	beroep	of	wettelijk	voorschrift	
een	geheimhoudingsplicht	geldt,	zijn	verplicht	tot	geheimhouding	van	de	persoonsgegevens	waarvan	zij	kennis	
nemen,	behoudens	voor	zover	enig	wettelijk	voorschrift	hen	tot	mededeling	verplicht	of	uit	hun	taak	de	noodzaak	
tot	mededeling	voortvloeit.”21  


“[Deze] bepaling legt een geheimhoudingsplicht op aan de bewerker, alsmede degenen die onder het 
gezag van de verantwoordelijke of de bewerker werkzaam zijn. In beginsel kan slechts een uitdrukke
lijke wettelijke verplichting op de geheimhoudingsplicht een inbreuk maken.”22


artikel 13 Wbp: beveiliging
De verantwoordelijke treft passende beveiligingsmaatregelen:


“De	verantwoordelijke	legt	passende	technische	en	organisatorische	maatregelen	ten	uitvoer	om	persoonsgegevens	
te	beveiligen	tegen	verlies	of	tegen	enige	vorm	van	onrechtmatige	verwerking.”23 


“Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde 
kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.”24 


De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau:


“Deze	maatregelen	garanderen,	rekening	houdend	met	de	stand	van	de	techniek	en	de	kosten	van	de	tenuitvoer-
legging,	een	passend	beveiligingsniveau	gelet	op	de	risico’s	die	de	verwerking	en	de	aard	van	te	beschermen	 
gegevens	met	zich	meebrengen.”25  


17 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 61.
18 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 61-62.
19 Artikel 12 lid 1 Wbp.
20 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 97.
21 Artikel 12 lid 2 Wbp.
22 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 97.
23 Artikel 13 Wbp.
24 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 98.
25 Artikel 13 Wbp.
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“In het begrip ‘passend’ ligt besloten dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van  
de techniek. […] Het begrip ‘passend’ duidt mede op een proportionaliteit tussen de beveiligings
maatregelen en de te beschermen gegevens. Naarmate bijvoorbeeld de gegevens een gevoeliger karak
ter hebben, of de context waarin deze worden gebruikt een grotere bedreiging voor de persoonlijke  
levenssfeer betekenen, worden zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van de gegevens. Er is geen 
verplichting om steeds de allerzwaarste beveiliging te nemen. Daarom duidt ook het feit dat inbreuken 
zijn gemaakt op het beveiligingsniveau niet noodzakelijkerwijs op nalatigheid in de beveiliging.  
Er moet sprake zijn van een adequate beveiliging.”26  
“Er kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over wat als een ‘passende beveiligingsmaat
regel’ kan worden beschouwd. […] Dit criterium moet in het licht van de concrete omstandigheden 
worden ingevuld en is voor een deel dynamisch. Het vereiste niveau van bescherming is hoger naar
mate er meer mogelijkheden voorhanden zijn om dat niveau te waarborgen. […] In het algemeen kan 
worden gesteld dat indien met naar verhouding geringe extra kosten meer beveiliging kan worden 
bewerkstelligd deze als ‘passend’ moeten worden beschouwd, terwijl kosten die disproportioneel zijn 
aan de extra beveiliging die daardoor zou worden verkregen, niet worden vereist. Met zich ontwikke
lende techniek zal periodiek een nieuwe afweging moeten worden gemaakt.”27 


Voor de maatregelen geldt verder:


“Technische en organisatorische maatregelen dienen cumulatief te worden getroffen. Software is een 
belangrijk instrument tot beveiliging. [De Wbp] geeft de normen die mede met behulp van software 
dienen te worden gehandhaafd.”28


Naast de beveiliging van persoonsgegevens ziet artikel 13 Wbp ook op de toepassing van privacy  
enhancing technologies (pet):


“De	maatregelen	zijn	er	mede	op	gericht	onnodige	verzameling	en	verdere	verwerking	van	persoonsgegevens	 
te	voorkomen.”29


“De beveiligingsverplichting die in dit artikel is opgenomen strekt zich uit tot alle onderdelen van  
het proces van gegevensverwerking. Juridische normen zullen moeten worden vertaald in de feitelijke 
inrichting en verdere ontwikkeling van informatiesystemen. Steeds meer zullen ‘privacy enhancing 
technologies’ (pet) daarvoor onmisbaar zijn. Door te eisen dat de inrichting van systemen mede  
gericht moet zijn op het voorkomen van onnodige verzameling en verdere verwerking van persoons
gegevens, wordt bewerkstelligd dat in plaats van een voortdurende controle op individuele gevallen 
van onrechtmatig gegevensgebruik het accent meer gelegd kan worden op de structuur  
van infor matiesystemen.”30


pet is de verzamelnaam voor een aantal technieken die de verantwoordelijke kan toepassen om bij het 
verwerken van persoonsgegevens de risico’s voor de betrokkenen te beperken. Een centraal principe 
van pet is het verminderen van de herleidbaarheid: de mate waarin persoonsgegevens kunnen worden 
herleid tot de betrokkenen. 
De zwaarste vorm van pet is anonimisering van de verwerkte persoonsgegevens. Van anonimisering  
is sprake als de gegevens op geen enkele manier meer tot de betrokkene te herleiden zijn. Er is dan 
geen sprake meer van persoonsgegevens en de Wbp is niet meer van toepassing op de gegevens. 
Een lichtere vorm van pet is het scheiden van de verwerkte persoonsgegevens in (zeer goed  
beveiligde) identificerende gegevens en nietidentificerende gegevens. Alleen met behulp van de 
identifi cerende gegevens kan de identiteit van de betrokkenen worden achterhaald.31


26 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 99.
27 Kamerstukken I 1999-2000, 25 892, nr. 92c, p. 15.
28 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 99.
29 Artikel 13 Wbp.
30 Kamerstukken II 1999-2000, 25 892, nr. 22.
31  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een publicatie uitgebracht waarin de toepassing van PET uitvoerig 


wordt toegelicht: Drs. ing. Ronald Koorn RE e.a., Privacy enhancing technologies, Witboek voor beslissers, ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, december 2004 (http://www.cbpweb.nl/downloads_technologie/witboek_pet.pdf).
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artikel 14 Wbp: beveiliging bij verwerking door een bewerker
Bij verwerking door een bewerker zorgt de verantwoordelijke voor voldoende waarborgen en ziet  
deze toe op naleving:


“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	beveiligingsmaat-
regelen	met	betrekking	tot	de	te	verrichten	verwerkingen.	De	verantwoordelijke	ziet	toe	op	de	naleving	van	die	
maatregelen.”32  


“De	verantwoordelijke	draagt	zorg	dat	de	bewerker	
a.		 de	persoonsgegevens	verwerkt	in	overeenstemming	met	artikel	12,	eerste	lid	en	
b.		 de	verplichtingen	nakomt	die	op	de	verantwoordelijke	rusten	ingevolge	artikel	13.”33


“De strekking van de bepaling is te voorkomen dat bij eventuele tekortkomingen in de gegevens
verwerking, verantwoordelijke en bewerker zich wat betreft hun verantwoordelijkheden achter elkaar 
zouden kunnen verschuilen. De verplichtingen moeten over en weer duidelijk zijn neergelegd. Op de 
verantwoordelijke rust een zorgplicht daarvoor zorg te dragen. Niet alleen dient hij civielrechtelijk de 
bewerker voldoende te hebben duidelijk gemaakt hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan,  
tevens dient hij toe te zien op de feitelijke naleving van de aldus gecreëerde verplichtingen.”34


De te treffen beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in de bewerkersovereenkomst:


“De	uitvoering	van	verwerkingen	door	een	bewerker	wordt	geregeld	in	een	overeenkomst	of	krachtens	een	andere	
rechtshandeling	waardoor	een	verbintenis	ontstaat	tussen	de	bewerker	en	de	verantwoordelijke.”35


“Met	het	oog	op	het	bewaren	van	het	bewijs	worden	de	onderdelen	van	de	overeenkomst	of	de	rechtshandeling	 
die	betrekking	hebben	op	de	bescherming	van	persoonsgegevens,	alsmede	de	beveiligingsmaatregelen	als	bedoeld	
in	artikel	13	schriftelijk	of	in	een	andere,	gelijkwaardige	vorm	vastgelegd.”36


“De ratio is dat de betrokkene als een soort impliciete derde belanghebbende, in geval jegens hem 
onrechtmatig wordt gehandeld, over de nodige bewijsstukken kan beschikken wanneer deze overeen
komstig de regels van het procesrecht een rol gaan spelen. Klassiek zou daartoe een schriftelijke neer
slag van de afspraken, van belang kunnen zijn. In de toekomstige informatiemaatschappij zijn  
ook andere, gelijkwaardige vormen van gegevensopslag denkbaar […].”37


De bewerker kan bij de verwerking van persoonsgegevens een subbewerker inschakelen. Dit gebeurt 
uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van de verantwoordelijke:


“Uit de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever – die in de zin van de wet geldt als verantwoor
delijke voor de gegevensverwerking – vloeit voort dat hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met het 
subbewerkerschap. Indien de verantwoordelijke daarvoor in zijn overeenkomst met de bewerker uit
drukkelijk ruimte heeft gegeven, kan de bewerker – met behoud van zijn volle aansprakelijkheid voor 
de naleving van zijn contract met de verantwoordelijke – delen van de verwerking uitbesteden aan 
‘subbewerkers’.”38


De door de subbewerker te treffen beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in de overeenkomst 
tussen de bewerker en de subbewerker en de verantwoordelijke wordt in staat gesteld om toe te zien 
op naleving:


32 Artikel 14 lid 1 Wbp.
33 Artikel 14 lid 3 Wbp.
34 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 99.
35 Artikel 14 lid 2 Wbp.
36 Artikel 14 lid 5 Wbp.
37 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 100.
38 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 63.
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“De bewerker dient […] contractueel verzekerd te hebben dat de subbewerker zich eveneens richt naar 
de instructies van de verantwoordelijke, tot geheimhouding verplicht is en de nodige beveiligings
maatregelen ten opzichte van de gegevensverwerking neemt. De verantwoordelijke dient hiervan wel 
op de hoogte te worden gesteld opdat deze in staat is toe te zien op de naleving van zijn afspraken met 
de bewerker.”39


Beveiliging als onderdeel van privacy by design
De verantwoordelijke kan op de meest efficiënte en effectieve wijze aan de Wbp voldoen door al bij  
het ontwerp van de verwerking rekening te houden met de wettelijke eisen (privacy by design).  
De beveiliging van persoonsgegevens is een van de aspecten waarmee de verantwoordelijke bij de 
toepassing van privacy by design rekening moet houden. Andere aspecten zijn onder meer data
minimalisatie (het beperken van de verwerking van persoonsgegevens tot het hoogst noodzakelijke) 
en transparantie (het adequaat informeren van de betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens 
gebeurt). Deze aspecten van privacy by design vallen buiten het bereik van deze richtsnoeren.


De rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (fg)
De Wbp geeft verantwoordelijken en brancheorganisaties de mogelijkheid om een interne toezicht
houder aan te stellen: de functionaris voor de gegevensbescherming (fg).40 Bij de beveiliging van  
persoonsgegevens kan deze een belangrijke rol spelen, onder meer bij de controle op naleving van  
beveiligingsmaatregelen (zie paragraaf 3.3 en 4.3 van deze richtsnoeren) en bij evaluatie en aan passing 
van de beveiliging (zie paragraaf 3.4 en 4.4). Het is echter aan de organisatie en aan de fg zelf om hier 
invulling aan te geven.


39 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 63.
40 Artikel 62, 63 en 64 Wbp.
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De beveiliging van persoonsgegevens valt uiteen in twee aspecten: de bescherming van persoons-
gegevens en het beveiligen van informatie. Dit hoofdstuk gaat in op het laatste. Het hoofdstuk richt 
zich met name op drie elementen uit het vakgebied informatiebeveiliging die het CBp beschouwt als 
randvoorwaarden om tot passende maatregelen te komen zoals de wet die voorschrijft: maatregelen 
treffen op basis van risicoanalyse, beveiligingsstandaarden toepassen en de inbedding in een plan-do-
check-act-cyclus.    


achtergrond
Informatiebeveiliging omvat het geheel aan maatregelen waarmee organisaties hun informatie  
beveiligen. Het gaat daarbij om alle informatie die de organisatie verwerkt, zowel digitaal als niet 
digitaal. Persoonsgegevens, zoals het klantenbestand en de personeelsadministratie, maken hier  
deel van uit. Organisaties hebben niet alleen informatie nodig om hun bedrijfsprocessen uit te voeren,  
maar ook om hun interne bedrijfsvoering bij te sturen en strategische beslissingen te nemen. De term 
‘informatiebeveiliging’ wordt ook gebruikt voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het beveiligen 
van informatie. 


Begrippen uit het vakgebied informatiebeveiliging
Een centraal begrip uit het vakgebied informatiebeveiliging is:


•	 Betrouwbaarheid	en	betrouwbaarheidseisen
  Betrouwbaarheid is de mate waarin een organisatie voor de informatievoorziening kan rekenen op 


een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is de verzamelterm voor 
drie aspecten van beveiliging die binnen het vakgebied informatiebeveiliging algemeen zijn geac
cepteerd: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De betrouwbaarheidseisen geven weer 
aan welke eisen het informatiesysteem moet voldoen met betrekking tot deze drie aspecten.


De hierboven genoemde aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid worden binnen het 
vakgebied informatiebeveiliging als volgt gedefinieerd: 


•	 Beschikbaarheid
  Beschikbaarheid betreft het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten  


toegang hebben tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen (informatiesystemen). 
•	 Integriteit
  Integriteit betreft het waarborgen van de juistheid, tijdigheid (actualiteit) en volledigheid van  


informatie en de verwerking ervan.
•	 Vertrouwelijkheid
  Met vertrouwelijkheid wordt gedoeld op het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor  


degenen die hiertoe zijn geautoriseerd. 


Naast de drie bovengenoemde aspecten, die betrekking hebben op de informatie en de verwerking  
ervan, wordt nog een vierde aspect onderkend:


•	 Controleerbaarheid
  Controleerbaarheid betreft de mogelijkheid om met voldoende zekerheid vast te kunnen stellen of 


wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.


Het begrip ‘betrouwbaarheid’ uit het vakgebied informatiebeveiliging komt overeen met het begrip 
‘beveiligingsniveau’ dat in de memorie van toelichting bij de Wbp wordt gehanteerd, met daarbij de 
kanttekening dat het aspect ‘beschikbaarheid’ deels buiten de reikwijdte van artikel 13 Wbp valt.


2 HET VAKGEBIED INFORMATIEBEVEILIGING


2.1


2.2
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Het begrip ‘beschikbaarheid’ uit het vakgebied informatiebeveiliging valt uiteen in twee aspecten: 


•	 	Het	waarborgen	dat	informatiesystemen	op	de	juiste	momenten	beschikbaar	zijn	voor	de	gebruiker,	
bijvoorbeeld door extra machinecapaciteit in te zetten, zodat bedrijfskritische informatiesystemen  
7 dagen per week, 24 uur per dag gebruikt kunnen worden. Dit aspect valt buiten de reikwijdte van 
artikel 13 Wbp.


•	 	Het	beveiligen	van	gegevens	tegen	verlies,	waarbij	onder	‘verlies’	het	definitief	verloren	gaan	van	
de gegevens wordt verstaan. Bedrijfscontinuïteitsbeheer is mede gericht op dit aspect.41 Dit aspect 
komt overeen met het “beveiligen tegen verlies” uit artikel 13 Wbp. 


Het begrip ‘integriteit’ komt binnen de context van de beveiliging van persoonsgegevens overeen met 
de beveiliging tegen “aantasting van de gegevens [of onbevoegde wijziging]”42  uit de Wbp.


Het begrip ‘vertrouwelijkheid’ komt overeen met de beveiliging tegen “onbevoegde kennisneming […] 
of verstrekking”43  uit de Wbp.


Maatregelen in een plan-do-check-act-cyclus
Inbedding van de plandocheckactcyclus of kwaliteitscirkel in de dagelijkse praktijk van de organi
satie stelt de verantwoordelijke in staat om tot een blijvend passend beveiligingsniveau te komen.


Het onderstaande schema geeft deze cyclus weer. 
 


 


Na het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen treft de verantwoordelijke maatregelen waarmee hij 
waarborgt dat aan de betrouwbaarheidseisen wordt voldaan. Vervolgens controleert de verantwoor
delijke of de maatregelen daadwerkelijk getroffen zijn en het gewenste effect sorteren. Het totaal aan 
betrouwbaarheidseisen, maatregelen en controle wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aan
gepast, waardoor een blijvend passend beveiligingsniveau wordt bereikt. 


De volgende paragrafen gaan nader in op twee elementen die het cbp beschouwt als noodzakelijke 
randvoorwaarden om tot passende maatregelen te komen: het treffen van maatregelen op basis van 
risicoanalyse en het toepassen van beveiligingsstandaarden. De risicoanalyse geeft aan welke risico’s 
moeten worden afgedekt om aan de betrouwbaarheidseisen te voldoen. Beveiligingsstandaarden  
geven aan welke maatregelen daarbij ter beschikking staan.


41 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 14. 
42 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 98.
43 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 98.
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Maatregelen op basis van risicoanalyse
Het treffen van maatregelen op basis van een risicoanalyse stelt de verantwoordelijke in staat  
om passende maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen.44


Onderstaand schema geeft de belangrijkste elementen uit de risicoanalyse weer, met daarbij de  
verschillende typen maatregelen die de verantwoordelijke kan treffen om de risico’s af te dekken.


  


De verantwoordelijke inventariseert de dreigingen die kunnen leiden tot een beveiligingsincident, 
de gevolgen die dit incident kan hebben en de kans dat deze gevolgen zich voordoen. De dreigingen 
kunnen onder meer samenhangen met de specifieke kenmerken van de verwerking en de gebruikte 
technologie. Bij verwerking via internet is bijvoorbeeld hacking een dreiging waarmee rekening moet 
worden gehouden; bij verwerking op draagbare computers en opslag op draagbare geheugenmedia 
zijn vermissing en diefstal dreigingen die de verantwoordelijke in de risicoanalyse moet betrekken.  
De verantwoordelijke treft maatregelen op basis van de uitgevoerde risicoanalyse en kiest de maat
regelen zodanig dat wordt voldaan aan de vastgestelde betrouwbaarheidseisen.


Hulp na datalek als voorbeeld van een herstelmaatregel
Onderstaand voorbeeld illustreert wat in het vakgebied informatiebeveiliging wordt verstaan onder een herstel-
maatregel.


Hackers plegen twee grootschalige inbraken bij een grote fabrikant van spelcomputers en computerspellen 
en stelen daarbij de accountgegevens van meer dan honderd miljoen abonnees. Bij de inbraken zijn er 
mogelijk tien miljoen creditcardnummers buitgemaakt en hebben de hackers bovendien toegang gekre-
gen tot een oude database met daarin de incassogegevens van ruim 10.000 mensen. De fabrikant besluit 
om ervoor te zorgen dat Amerikaanse abonnees eventuele schade als gevolg van identiteitsfraude door de 
inbraken vergoed krijgen tot een miljoen dollar per gebruiker. Voor dit doel maakt de fabrikant afspraken 
met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van identiteitsfraude. Ook andere delen van de 
wereld krijgen een dergelijke regeling.


dreiging


beveiligingsincident


gevolgen


Preventieve maatregelen
voorkomen dat een dreiging leidt tot  
een beveiligingsincident


Detectieve maatregelen
weten dat er een beveiligingsincident 
heeft plaatsgevonden


Repressieve maatregelen
beperken van de negatieve gevolgen  
van het beveiligingsincident


Herstelmaatregelen
verhelpen van de negatieve gevolgen


Correctieve maatregelen
repareren van de gebleken te-
kortkomingen in de beveiliging


2.4


Praktijkvoorbeeld


44  De relatie tussen de risicoanalyse zoals deze in de informatiebeveiliging gebruikelijk is en het privacy impact assessment (PIA) wordt  
toegelicht in de inleiding bij hoofdstuk 3 van deze richtsnoeren.
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2 Het VakGebied iNfOrMatiebeVeiLiGiNG


Maatregelen op basis van beveiligingsstandaarden
De risicoanalyse geeft aan welke risico’s moeten worden afgedekt; beveiligingsstandaarden geven 
houvast bij het daadwerkelijk treffen van passende maatregelen om de risico’s af te dekken. Veel bevei
ligingsstandaarden bevatten ook een ‘basisset’ aan maatregelen die in de meeste situaties noodzakelijk 
zijn om tot adequate beveiliging te komen.


Beveiligingsstandaarden vormen een weerslag van de lessons learned die bij de beveiliging in een speci
fieke branche of in een specifieke technologische omgeving zijn opgedaan. Ze geven weer welke maat
regelen door beveiligingsdeskundigen binnen de betreffende context in het algemeen als ‘passend’ 
worden beschouwd en, in het geval van de meer technisch gerichte standaarden, welke technologische 
middelen bij de beveiliging worden toegepast. Er worden ook met grote regelmaat nieuwe beveili
gingsstandaarden en nieuwe versies van bestaande beveiligingsstandaarden gepubliceerd, waarmee 
wordt aangesloten op de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Correct gebruik van actuele 
beveiligingsstandaarden stelt de verantwoordelijke in staat om passende maatregelen te treffen en om 
tot een evenwichtig en effectief geheel aan technische en organisatorische maatregelen  
te komen. Het vervolg van deze paragraaf licht het gebruik van standaarden toe aan de hand van  
concrete voorbeelden.


Een zeer veel gebruikte beveiligingsstandaard is de Code voor Informatiebeveiliging (nen-iso/iec 
27002:2007 nl).45 Deze standaard is onderdeel van een groep onderling samenhangende standaarden 
voor het initiëren, implementeren, handhaven en verbeteren van de informatiebeveiliging in een or
ganisatie. Evenals de standaard nen-iso/iec 27001:2005 nl, die tot dezelfde groep behoort, is de Code 
voor Informatiebeveiliging opgenomen in de “lijst met open standaarden waarvoor voor overheids
organisaties een ‘pastoeofleguit regime’ geldt”46 van het College en Forum Standaardisatie.47


De Code voor Informatiebeveiliging is een technologieneutrale standaard die binnen de informatie
beveiliging breed wordt toegepast bij het formuleren en implementeren van beveiligingsmaatregelen. 
Daarom wordt in deze richtsnoeren, waar deze ingaan op concrete beveiligingsmaatregelen, verwezen 
naar de betreffende onderdelen van de Code voor Informatiebeveiliging. De relevante informatie is 
daarbij opgenomen in de tekst van de richtsnoeren.
Voor de zorgsector is de Code voor Informatiebeveiliging nader uitgewerkt in de standaard nen 7510.48 


De Code voor Informatiebeveiliging en nen 7510 zijn beveiligingsstandaarden die het hele  
terrein van de informatiebeveiliging binnen een organisatie afdekken. Het zijn algemene, technologie
neutrale standaarden, wat betekent dat ze niet ingaan op de maatregelen die moeten worden getroffen 
bij een specifiek type verwerking of bij het gebruik van een specifieke technologie. 


Er zijn ook beveiligingsstandaarden die dit wel doen. Voorbeelden zijn de Data Security Standard van 
de Payment Card Industry voor de veilige afhandeling van creditcardbetalingen49 en de standaarden 
voor de beveiliging van cloud computing van het Amerikaanse National Institute of Standards and 
Technology.50 Voor de beveiliging van webapplicaties zijn er de ictbeveiligingsrichtlijnen voor web
applicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc) van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie51 en voor de beveiliging van mobiele apparaten zijn er de beveiligingsrichtlijnen voor mobiele 
apparaten van het ncsc.52 Over het algemeen wordt een optimale beveiliging bereikt door de infor
matiebeveiliging binnen de organisatie in te richten op basis van een algemene beveiligingsstandaard 
zoals de Code voor Informatiebeveiliging en bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en het beheer van web
applicaties uit te gaan van de ictbeveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het ncsc.


45 Deze standaard is verkrijgbaar bij NEN (http://www.nen.nl/).
46 Artikel 3 sub b Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012, Stcrt, 2011, 23581.
47  Het Forum Standaardisatie adviseert op basis van onderzoek het College Standaardisatie over de digitale uitwisseling van  


informatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Het College doet vervolgens aanbevelingen aan verschil-
lende ministers over beleid op dit gebied en beheert de lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die voor de publieke sector van 
toepassing zijn. College en Forum Standaardisatie (http://www.forumstandaardisatie.nl/).


48  NEN, Steunpunt NEN 7510 (http://www.nen7510.org).
49  PCI Security Standards Council, Data security standards overview  


(https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php).
50 NIST, Cloud computing program (http://www.nist.gov/itl/cloud/index.cfm).
51  NCSC, ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties  


(https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html).
52  NCSC, Beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apparaten  


(https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/beveiligingsrichtlijnen-voor-mobiele-apparaten.html).


2.5
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Dit hoofdstuk geeft per onderdeel van de plan-do-check-act-cyclus weer hoe het CBp de beveiliging 
van persoons gegevens beoordeelt. Het hoofdstuk beschrijft de beveiliging van persoonsgegevens in 
algemene zin, waarbij wordt aangesloten op standaarden, methoden en maatregelen die in het vakge-
bied informatiebeveiliging gebruikelijk zijn. In specifieke situaties kunnen organisaties ook met andere 
standaarden, methoden en maat regelen het vereiste beveiligingsniveau bereiken. Bij onderzoeken en 
beoordelingen van de beveiliging van persoonsgegevens is het onderstaande voor het CBP evenwel het 
uitgangspunt. 


Artikel 13 Wbp vereist bij de beveiliging van persoonsgegevens een risicogerichte benadering.  
Het artikel vraagt om “passende technische en organisatorische maatregelen” die “rekening houdend 
met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau 
[garanderen] gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich 
meebrengen”. Deze risicogerichte benadering valt in de praktijk uiteen in een aantal onderdelen, die 
worden weergegeven in onderstaand schema. In het vervolg van deze paragraaf worden deze onder
delen nader toegelicht.


 


Het uitvoeren van een privacy impact assessment (pia) helpt de verantwoordelijke om de risico’s  
te beoordelen die een verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt voor de rechten en vrij
heden van de betrokkenen en om maatregelen te treffen die deze risico’s beperken.53 Een pia wordt als 
regel uitgevoerd in het eerste ontwerpstadium van een verwerking. De uitkomsten van de pia kunnen 
van invloed zijn op de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt, maar kunnen bij
voorbeeld ook leiden tot de keuze om minder persoonsgegevens te verzamelen dan in eerste instantie 
was voorzien of tot het uitbreiden van de mogelijkheden voor de betrokkenen om zeggenschap uit te 
oefenen over het gebruik van hun gegevens. De pia valt buiten de reikwijdte van artikel 13 Wbp en van 
deze richtsnoeren. Wel geeft het uitvoeren van een pia een totaalbeeld van de risico’s voor de betrok
kenen en helpt het de verantwoordelijke om beveiligingsmaatregelen te treffen als onderdeel van een 
samenhangend geheel aan maatregelen waarmee hij de risico’s voor de betrokkenen afdekt en voldoet 
aan de Wbp.54


3 BEVEILIGING IN DE PRAKTIJK


bescherming van persoonsgegevens


beveiliging van persoonsgegevens


privacy impact assessment 
(pia)


vaststellen 
betrouwbaarheidseisen


risicoanalyse maatregelen


betrouwbaar-
heidseisen


53 In Europese regelgeving wordt voor de PIA de term ‘privacyeffectbeoordeling’ gebruikt.
54  De PIA wordt ook genoemd in het regeerakkoord VVD – PvdA, Bruggen slaan, 29 oktober 2012: “Bij de bouw van systemen en het  


aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact  
assessment (PIA) standaard bij.”
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In het vakgebied informatiebeveiliging vormen de betrouwbaarheidseisen – de eisen aan beschikbaar
heid, integriteit en vertrouwelijkheid – het uitgangspunt voor de te treffen beveiligingsmaatregelen.55 
Bij het verwerken van persoonsgegevens dienen de betrouwbaarheidseisen niet uitsluitend te worden 
vastgesteld vanuit het belang van de verantwoordelijke, maar met name ook vanuit het belang van de 
betrokkenen. Er is sprake van een “passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking 
en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen”. Het vaststellen van de betrouwbaar
heidseisen vanuit het belang van de betrokkenen wordt nader beschreven in paragraaf 3.1 van deze 
richtsnoeren.


In het vakgebied informatiebeveiliging is het gangbaar dat de verantwoordelijke beveiligingsmaat
regelen treft op basis van een risicoanalyse, waarbij hij de dreigingen inventariseert die kunnen leiden 
tot een beveiligingsincident, de gevolgen die het beveiligingsincident kan hebben en de kans dat deze 
gevolgen zich voordoen. De verantwoordelijke kiest de maatregelen zodanig dat wordt voldaan aan 
de vastgestelde betrouwbaarheidseisen.56 De risicoanalyse is een belangrijke randvoorwaarde voor 
“[maatregelen die], rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoer
legging, een passend beveiligingsniveau [garanderen]”.57 Paragraaf 3.2 van deze richtsnoeren gaat hier 
nader op in.


Betrouwbaarheidseisen
De verantwoordelijke stelt vast aan welke eisen betreffende beschikbaarheid, integriteit en vertrouwe
lijkheid het informatiesysteem moet voldoen. Daarbij draagt hij er zorg voor dat er sprake is van een 
“passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen 
gegevens met zich meebrengen.”58


 


Het bovenstaande betekent dat de verantwoordelijke een vertaalslag moet maken van de risico’s voor 
de betrokkene(n) naar de betrouwbaarheidseisen zoals het vakgebied informatiebeveiliging die kent. 
Deze vertaalslag is weergegeven in bovenstaand schema. Voor deze vertaalslag zijn vooral de gevolgen 
relevant die betrokkenen kunnen ondervinden van verlies of onrechtmatige verwerking van hun  
persoonsgegevens. Deze gevolgen kunnen, afhankelijk van de aard van de verwerking en van de  
verwerkte persoonsgegevens, onder meer bestaan uit stigmatisering of uitsluiting, schade aan de  
gezondheid of blootstelling aan (identiteits)fraude. 


Voor het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen zijn, vanuit de beveiliging van persoonsgegevens 
en het belang van de betrokkenen bezien, de risico’s voor één, individuele betrokkene maatgevend.  
De schade die betrokkenen ondervinden van verlies of onrechtmatige verwerking van hun persoons
gegevens wordt bepaald door de aard van de gegevens en de aard van de verwerking en niet door 
het aantal anderen van wie de persoonsgegevens eveneens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn 
verwerkt.


55 Zie paragraaf 2.2 van deze richtsnoeren.
56 Zie paragraaf 2.4 van deze richtsnoeren.
57 Artikel 13 Wbp.
58 Artikel 13 Wbp.
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Voor de genoemde vertaalslag zijn geen algemene regels te geven. Bij verwerkingen met een hoog 
risico voor de betrokkene(n) is over het algemeen een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist. 
Afhankelijk van de aard van de verwerking geldt hetzelfde voor de integriteit en voor de beveiliging 
van de persoonsgegevens tegen verlies.


De rest van deze paragraaf gaat nader in op de risico’s die de verwerking en de aard van de te bescher
men gegevens met zich meebrengen.
Er is sprake van “een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die […] de aard van de te beschermen  
gegevens	met	zich	meebreng[t]”.59


De stand van de techniek, ontwikkelingen in de maatschappij en andere factoren kunnen van invloed 
zijn op de gevolgen die verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens met zich mee kun
nen brengen voor de betrokkenen. Onderstaande opsomming van categorieën van persoonsgegevens 
waar deze gevolgen ernstig kunnen zijn, is daarom niet uitputtend:


•	 Bijzondere	persoonsgegevens	zoals	bedoeld	in	artikel	16 Wbp
  Het gaat daarbij om persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 


gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging en om strafrechte
lijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband 
met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.


•	 Gegevens	over	de	financiële	of	economische	situatie	van	de	betrokkene
 Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over (problematische) schulden.
•	 (Andere)	gegevens	die	kunnen	leiden	tot	stigmatisering	of	uitsluiting	van	de	betrokkene
  Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over gokverslaving, prestaties op school of werk of 


relatieproblemen.
•	 Gegevens	die	betrekking	hebben	op	mensen	uit	kwetsbare	groepen
  Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met stalking of die in een blijfvan


mijnlijfhuis verblijven, om klokkenluiders of om informanten van de politie of het Openbaar 
Ministerie.


•	 Gebruikersnamen,	wachtwoorden	en	andere	inloggegevens
  De mogelijke gevolgen voor betrokkenen hangen af van de verwerkingen en van de persoons


gegevens waar de inloggegevens toegang toe geven. Bij de afweging moet worden betrokken  
dat veel mensen wachtwoorden hergebruiken voor verschillende verwerkingen.


•	 Gegevens	die	kunnen	worden	misbruikt	voor	(identiteits)fraude
  Het gaat hierbij onder meer om biometrische gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en om  


het burgerservicenummer (bsn). 


Het e-mailadres als bijzonder persoonsgegeven
Het onderstaande voorbeeld illustreert dat een persoonsgegeven dat op zichzelf niet in de categorie van 
bijzondere persoonsgegevens valt (het e-mailadres) alsnog een bijzonder persoonsgegeven kan worden door de 
context waarbinnen het wordt gebruikt. 


Een organisatie voor jongeren met belangstelling voor sadomasochisme (sm) organiseert een feest en 
verstuurt per e-mail een bevestiging van deelname aan iedereen die zich voor dit feest heeft aangemeld. 
Bij de verzending van de mailing maakt de organisatie een fout, waardoor alle e-mailadressen zichtbaar zijn 
voor alle 65 ontvangers van de e-mail.
Een e-mailadres is een persoonsgegeven en kan, bijvoorbeeld als het de voor- en achternaam van de 
betrokkene bevat, de betrokkene direct identificeren. Normaal gesproken is een e-mailadres geen gevoelig 
gegeven maar in dit geval ontstaat er door de context, deelname aan een sm-feest, een relatie met het sek-
suele leven van de betrokkene en wordt het gegeven alsnog gevoelig. De verantwoordelijke moet in zo’n 
geval extra beveiligingsmaatregelen treffen om het uitlekken van de e-mailadressen te voorkomen.


Er	is	sprake	van	“een	passend	beveiligingsniveau	gelet	op	de	risico’s	die	de	verwerking	[…]	met	zich	
meebreng[t]”.60


Praktijkvoorbeeld


59 Artikel 13 Wbp.
60 Artikel 13 Wbp.
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Behalve de aard van de verwerkte gegevens, kan ook de verwerking zelf risico’s met zich meebrengen 
voor de betrokkenen. Factoren die een rol spelen zijn onder meer:


•	 Hoeveelheid	verwerkte	persoonsgegevens	per	persoon
  Naarmate er per persoon meer persoonsgegevens worden verwerkt, kan verlies of onrechtmatige 


verwerking leiden tot een grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld: het uit
lekken van een compleet medisch dossier leidt over het algemeen tot een grotere inbreuk dan het 
uitlekken van een herhaalrecept.


•	 Doel	of	doelen	waarvoor	de	persoonsgegevens	worden	verwerkt
  Naarmate de beslissingen die op basis van de verwerkte persoonsgegevens worden genomen in


grijpender zijn, is ook de impact van verlies of onrechtmatige verwerking groter. Bijvoorbeeld: als 
een organisatie financiële gegevens gebruikt om iemands kredietwaardigheid te bepalen zijn de 
gevolgen ingrijpender dan bij gebruik van dezelfde gegevens voor marketingdoeleinden.


Beveiliging van via internet toegankelijke bijzondere persoonsgegevens
Onderstaand voorbeeld illustreert hoe de combinatie van de aard van de verwerkte gegevens (bijzondere per-
soonsgegevens) en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt (grote hoeveelheid gegevens per persoon) 
leidt tot zwaardere eisen aan de beveiliging en, in combinatie met de aanwezige dreigingen, tot aanscherping 
van de beveiligingsmaatregelen.


Beveiligingsonderzoekers komen erachter dat een webapplicatie die toegang geeft tot elektronische dos-
siers met persoonsgegevens beveiligingslekken bevat, waardoor onbevoegden toegang kunnen krijgen 
tot de achterliggende database. De applicatie wordt gebruikt door een groot aantal organisaties. In de ap-
plicatie worden bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens) en het BSN verwerkt en de hoeveelheid 
gegevens die per persoon wordt verwerkt is in sommige gevallen aanzienlijk. Onrechtmatige toegang tot 
de dossiers kan voor de betrokkenen dus grote schade met zich meebrengen. Daarbij gaat het om een  
webapplicatie, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een hacker 
onrecht matig toegang krijgt tot de verwerkte persoonsgegevens. 
De leverancier van de applicatie besluit daarom om niet alleen de beveiligingslekken te dichten, maar ook 
de beveiliging van de toegang tot de dossiers met persoonsgegevens aan te scherpen door gebruik te 
maken van zogeheten tweefactorauthenticatie. Gebruikers kunnen in het vervolg alleen nog maar toegang 
krijgen tot de applicatie als ze beschikken over een combinatie van een wachtwoord en een fysiek herken-
ningsmiddel (token). Door het gebruik van tweefactorauthenticatie wordt voorkomen dat een hacker door 
het wachtwoord te achterhalen zich toegang verschaft tot de verwerkte persoonsgegevens.


Bepaalde verwerkingen brengen door de combinatie van de aard van de verwerkte gegevens, de 
hoeveelheid gegevens die per persoon wordt verwerkt en de doelen waarvoor de persoonsgege
vens worden verwerkt dusdanige risico’s met zich mee dat het hoogste beveiligingsniveau is vereist. 
Verwerkingen in deze categorie zijn onder meer verwerkingen bij opsporingsdiensten met bijzondere 
bevoegdheden of verwerkingen waarbij de belangen van een grote groep betrokkenen zeer ernstig 
kunnen worden geschaad indien de verwerkingen onzorgvuldig of onbevoegd geschieden, zoals bij 
dnadatabanken. Daarnaast vallen ook verwerkingen waarop een bijzondere geheimhoudingsplicht 
van toepassing is binnen deze categorie. Deze geheimhoudingsplicht kan door de overheid zowel 
wettelijk als anderszins formeel zijn geregeld of door een private organisatie zijn ingevoerd voor haar 
medewerkers.
Bij dergelijke verwerkingen wordt er al in het vroegste ontwerpstadium rekening gehouden met het 
vereiste beveiligingsniveau (security by design) en het vereiste niveau van gegevensbescherming  
(privacy by design). Privacy enhancing technologies (pet) zijn bij dergelijke verwerkingen onmisbaar. 
Bij de keuze van de beveiligingsmaatregelen is het vereiste beveiligingsniveau leidend. Indien het rea
liseren van het vereiste beveiligingsniveau tegen acceptabele kosten niet mogelijk is, wordt van  
verwerking afgezien.


3 Beveiliging in de Praktijk


Praktijkvoorbeeld
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Maatregelen
Na het vaststellen van de betrouwbaarheidseisen treft de verantwoordelijke passende beveiligings
maatregelen die waarborgen dat aan de betrouwbaarheidseisen wordt voldaan.


“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	beveiligings-
niveau.”	61


De maatregelen zijn gebaseerd op een risicoanalyse en dekken de risico’s zodanig af dat aan de  
betrouwbaarheidseisen wordt voldaan.62 Naarmate de vereiste betrouwbaarheid c.q. het vereiste  
beveiligingsniveau hoger is, treft de verantwoordelijke meer en zwaardere beveiligingsmaatregelen om 
de aanwezige risico’s af te dekken en het vereiste beveiligingsniveau daadwerkelijk te garanderen.


Risicoanalyse door ziekenhuizen
Onderstaand voorbeeld is ontleend aan de toezichtpraktijk van het CBP. Het geeft onder meer weer welke 
aandachtspunten het CBP in het betreffende onderzoek hanteerde bij de beoordeling van de uitgevoerde risico-
analyses. 


Gezamenlijk met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert het CBP in 2007 een onderzoek uit naar  
de mate waarin de normen voor de informatiebeveiliging worden nageleefd door twintig ziekenhuizen.  
Bij vijf van de onderzochte ziekenhuizen concluderen IGZ en CBP dat er geen sprake is van een passend  
beveiligingsniveau zoals bedoeld in artikel 13 Wbp. Na nader onderzoek in 2008 legt het CBP in 2009 aan vier 
van de ziekenhuizen een last onder dwangsom op, waarbij het CBP de ziekenhuizen onder meer sommeert 
om een risicoanalyse informatiebeveiliging uit te voeren en daarvan een rapportage op te stellen.  
Als toelichting op deze maatregelen verwijst het CBP naar de NEN 7510, waarin de Code voor Informatie-
beveiliging voor de zorgsector nader is uitgewerkt en die als een gezaghebbende en sectorale uitwerking 
van artikel 13 Wbp wordt beschouwd. 


Het CBP geeft daarbij het volgende aan:
“Een risicoanalyse vormt de basis voor het informatiebeveiligingsbeleid van een organisatie. Zonder  
risicoanalyse is het niet mogelijk om een adequaat informatiebeveiligingsbeleid te formuleren: pas na  
een risicoanalyse kunnen de prioritaire maatregelen voor informatiebeveiliging worden bepaald.
De definitie van een risicoanalyse in NEN 7510 – ‘beoordeling van de bedreigingen voor, effecten op en 
kwetsbaarheid van informatiesystemen en gegevens en de waarschijnlijkheid van het optreden van deze 
bedreigingen’ is gangbaar binnen het vakgebied informatiebeveiliging en geeft een organisatie – binnen 
de grenzen van de definitie – de vrijheid zelf een risicoanalysemethode te kiezen. Zodra echter elementen 
uit de definitie ontbreken is de risicoanalyse ontoereikend en wordt gezien het bovenstaande niet voldaan 
aan de norm van artikel 13 Wbp.”


Het CbP constateert dat twee van de vier ziekenhuizen in eerste instantie een risicoanalyse hebben uitge-
voerd die niet voldoet aan de last. In de risicoanalyse van één ziekenhuis ontbreekt een inventarisatie van 
de (reële) bedreigingen, is er geen zicht op de kwetsbaarheid van de informatiesystemen en is er onvol-
doende zicht op de beveiligingsmaatregelen die al zijn geïmplementeerd, waardoor er niet kan worden 
afgeba-kend welke maatregelen er uiteindelijk nog moeten worden getroffen. Het tweede ziekenhuis heeft 
aan de hand van een checklist in kaart gebracht hoe informatiebeveiliging volgens NEN7510 in de dagelijkse 
praktijk wordt toegepast, wat geen of hooguit zeer beperkt inzicht geeft in de concrete ICT-risico’s die het 
ziekenhuis loopt.


Beide ziekenhuizen vullen de risicoanalyse aan, zodat zij uiteindelijk alsnog aan de last voldoen.


De risicoanalyse geeft aan welke risico’s moeten worden afgedekt; beveiligingsstandaarden geven  
houvast bij het daadwerkelijk treffen van passende maatregelen om de risico’s af te dekken. Welke  
beveiligingsstandaarden voor een bepaalde verwerking relevant zijn en welke beveiligingsmaatregelen 
op grond van deze beveiligingsstandaarden moeten worden getroffen, moet van geval tot geval wor
den bepaald. 


61 Artikel 13 Wbp.
62 Zie paragraaf 2.4 van deze richtsnoeren.


Praktijkvoorbeeld
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3 Beveiliging in de Praktijk


Bij het onderzoeken en beoordelen van de beveiliging van persoonsgegevens hanteert het cbp als  
uitgangspunt een aantal beveiligingsmaatregelen die binnen het vakgebied informatiebeveiliging  
gebruikelijk zijn en die in veel situaties in een of andere vorm noodzakelijk zijn. Het gaat om de  
volgende maatregelen:


•	 Beleidsdocument	voor	informatiebeveiliging63


  Het beleidsdocument gaat expliciet in op de maatregelen die de verantwoordelijke treft om de  
verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Het document is goedgekeurd op bestuurlijk c.q.  
leidinggevend niveau en kenbaar gemaakt aan alle werknemers en relevante externe partijen.


•	 Toewijzen	van	verantwoordelijkheden	voor	informatiebeveiliging64


  Alle verantwoordelijkheden, zowel op sturend als op uitvoerend niveau, zijn duidelijk gedefinieerd 
en belegd.


•	 Beveiligingsbewustzijn65


  Alle werknemers van de organisatie en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe 
gebruikers krijgen geschikte training en regelmatige bijscholing over het informatiebeveiligings
beleid en de informatiebeveiligingsprocedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun 
functie. Binnen de training en bijscholing wordt expliciet aandacht besteed aan de omgang met  
(bijzondere of anderszins gevoelige) persoonsgegevens.


•	 Fysieke	beveiliging	en	beveiliging	van	apparatuur66


  ITvoorzieningen en apparatuur zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen 
schade en storingen. De geboden bescherming is in overeenstemming met de vastgestelde risico’s.


•	 Toegangsbeveiliging67


  Er zijn procedures om bevoegde gebruikers toegang te geven tot de informatiesystemen en  
diensten die ze voor de uitvoering van hun taken nodig hebben en om onbevoegde toegang tot  
informatiesystemen te voorkomen. De procedures omvatten alle fasen in de levenscyclus van de 
gebruikerstoegang, van de eerste registratie van nieuwe gebruikers tot de uiteindelijke afmelding 
van gebruikers die niet langer toegang tot informatiesystemen en diensten nodig hebben. Waar 
van toepassing wordt bijzondere aandacht besteed aan het beheren van toegangsrechten van  
gebruikers met extra ruime bevoegdheden, zoals systeembeheerders.


•	 Logging	en	controle68


  Activiteiten die gebruikers uitvoeren met persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. 
Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang 
te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot verminking of verlies van 
persoonsgegevens. De logbestanden worden periodiek gecontroleerd op indicaties van onrecht
matige toegang of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens en waar nodig wordt actie 
ondernomen. 


  De verantwoordelijke moet er rekening mee houden dat er, als de gegevens in de logbestanden tot 
personen herleidbaar zijn, sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de 
Wbp waarop de verplichtingen uit deze wet van toepassing zijn. In dat geval kan er ook sprake zijn 
van een personeelsvolgsysteem in de zin van artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR), waarvoor instemming van de ondernemingsraad is vereist.


•	 	Correcte	verwerking	in	toepassingssystemen69


  In alle toepassingssystemen, inclusief toepassingen die door gebruikers zelf zijn ontwikkeld, zijn 
beveiligingsmaatregelen ingebouwd. Tot deze beveiligingsmaatregelen behoort de controle dat de 
invoer, de interne verwerking en de uitvoer aan vooraf gestelde eisen voldoen (validatie). Voor  
sys temen waarin gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt of die invloed hebben op de ver
werking van gevoelige persoonsgegevens, kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn. 


63 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 5.1.1.
64 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 6.1.3.
65 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 8.2.2.
66 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 9.1 en 9.2.
67 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 11.2.
68 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 10.10.
69 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 12.2.
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•	 Beheer	van	technische	kwetsbaarheden70


  Software, zoals browsers, virusscanners en operating systems, wordt uptodate gehouden. Ook 
installeert de verantwoordelijke tijdig oplossingen die de leverancier uitbrengt voor beveiligings
lekken in deze software. Meer in het algemeen verkrijgt de verantwoordelijke tijdig informatie over 
technische kwetsbaarheden van de gebruikte informatiesystemen. De mate waarin de organisatie 
blootstaat aan dergelijke kwetsbaarheden wordt geëvalueerd en de verantwoordelijke treft geschik
te maatregelen getroffen voor de behandeling van de risico’s die daarmee samenhangen.


•	 Incidentenbeheer71


  Er zijn procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten 
en zwakke plekken in de beveiliging, zodra ze zijn gerapporteerd. Het beoordelen van de risico’s 
voor de betrokkenen en het effectief informeren van de betrokkenen en, waar van toepassing, 
de toezichthouder is in deze procedures opgenomen. De lessen getrokken uit de afgehandelde 
incidenten worden gebruikt om de beveiliging waar mogelijk structureel te verbeteren. Als een 
vervolgprocedure na een informatiebeveiligingsincident juridische maatregelen omvat (civiel of 
strafrechtelijk), wordt het bewijsmateriaal verzameld, bewaard en gepresenteerd overeenkomstig 
de voorschriften voor bewijs die voor het relevante rechtsgebied zijn vastgelegd.


•	 Afhandeling	van	datalekken	en	beveiligingsincidenten72


  De verantwoordelijke meldt datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen bij de betref
fende toezichthouder.73 Als hij daartoe wettelijk verplicht is, of als er anderszins aanleiding voor is, 
informeert hij ook de betrokkenen over het beveiligingsincident of het datalek.


•	 Continuïteitsbeheer74 
  Door natuurrampen, ongevallen, uitval van apparatuur of opzettelijk handelen kunnen persoons


gegevens verloren gaan. Door in de organisatie continuïteitsbeheer in te richten worden de gevol
gen tot een aanvaardbaar niveau beperkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van 
preventieve maatregelen en herstelmaatregelen.


Er is pas sprake van een passend beveiligingsniveau als de gekozen maatregelen onderdeel zijn van 
de dagelijkse praktijk van de organisatie. De eerste stap is documentatie: de relevante beveiligings
maatregelen zijn gespecificeerd en geïntegreerd in functionele en technische beschrijvingen van ict
systemen, in gebruikershandleidingen, werkinstructies, contracten, dienstenniveauovereenkomsten 
en andere relevante documenten. De tweede stap is daadwerkelijke implementatie van de gekozen 
maatregelen.


“Een	ieder	die	handelt	onder	het	gezag	van	de	verantwoordelijke	of	van	de	bewerker,	alsmede	de	bewerker	zelf,	
voor	zover	deze	toegang	hebben	tot	persoonsgegevens,	verwerkt	deze	slechts	in	opdracht	van	de	verantwoordelijke,	
behoudens	afwijkende	wettelijke	verplichtingen.”75  


De hierboven genoemde maatregelen ‘beveiligingsbewustzijn’, ‘toegangsbeveiliging’ en ‘logging en 
controle’ zijn er mede op gericht om ongeoorloofde omgang met persoonsgegevens binnen de organi
satie tegen te gaan.


70 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 12.6.
71 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 13.2.
72 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 13.1.2.
73  Bij het verschijnen van deze richtsnoeren is de situatie rond de meldplicht voor datalekken als volgt: 


•  Er is een meldplicht van toepassing voor aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten  
(http://www.meldplichttelecomwet.nl/inbreuken.html).  
•  In december 2011 is een voorstel tot aanpassing van de Wbp gepresenteerd. Het voorstel bevat een verplichting om beveiligingsin-
cidenten te melden bij het CBP waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die leiden tot een aanmerkelijk risico op verlies of 
onrechtmatige verwerking en waaraan nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
zijn verbonden (http://www.internetconsultatie.nl/camerabeelden).  
•  De Europese Commissie heeft een conceptverordening gepresenteerd die de huidige richtlijn 95/46/EG, waarop de Wbp gebaseerd 
is, moet gaan vervangen. In de conceptverordening is een verplichting opgenomen om datalekken te melden bij de toezichthoudende 
autoriteit (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm).


74 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 14.
75 Artikel 12 lid 1 Wbp.







24 CBP Richtsnoeren  


3 Beveiliging in de Praktijk


“De	personen,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	voor	wie	niet	reeds	uit	hoofde	van	ambt,	beroep	of	wettelijk	voorschrift	
een	geheimhoudingsplicht	geldt,	zijn	verplicht	tot	geheimhouding	van	de	persoonsgegevens	waarvan	zij	kennis	
nemen,	behoudens	voor	zover	enig	wettelijk	voorschrift	hen	tot	mededeling	verplicht	of	uit	hun	taak	de	noodzaak	
tot	mededeling	voortvloeit.”76


Bij het onderzoeken en beoordelen van de beveiliging van persoonsgegevens hanteert het cbp, waar 
het gaat om de geheimhouding van de verwerkte persoonsgegevens, als uitgangspunt een aantal maat
regelen die in het vakgebied informatiebeveiliging gangbaar zijn. Deze maatregelen zijn:


•	 Gegevensbescherming	en	geheimhouding	van	persoonsgegevens77


  De organisatie heeft beleid ontwikkeld voor de bescherming en voor de geheimhouding van 
persoonsgegevens. Dit beleid is vastgelegd en geïmplementeerd en de organisatie communi
ceert dit naar alle personen die betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens. In het 
beleid is opgenomen dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in opdracht van de 
verantwoordelijke.


•	 Geheimhoudingsovereenkomsten78


  De verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens is vastgelegd in 
geheimhoudings overeenkomsten.


Onrechtmatige inzage in een medisch dossier
Onderstaand voorbeeld illustreert wat wordt bedoeld met ongeoorloofde omgang met persoonsgegevens 
binnen de organisatie.


In 2007 doet het CbP samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek naar de informatie-
beveiliging bij een aantal ziekenhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat de directie van een van de onderzochte 
ziekenhuizen wel heel persoonlijk is geconfronteerd met het belang van informatiebeveiliging. Tijdens een 
opname van de voorzitter van de Raad van Bestuur in zijn eigen ziekenhuis hebben namelijk verschillende 
medewerkers die hem niet behandelden zich toegang verschaft tot zijn elektronisch medisch dossier.79


“De	maatregelen	zijn	er	mede	op	gericht	onnodige	verzameling	en	verdere	verwerking	van	persoonsgegevens	te	
voorkomen.”80


Bij het onderzoeken en beoordelen van de naleving van de wettelijke verplichting tot het toepassen van 
pet hanteert het cbp als uitgangspunt een aantal gangbare petmaatregelen. Deze maatregelen zijn:


•	 Encryptie	(versleuteling)	en	hashing81


  De verantwoordelijke maakt gebruik van cryptografische bewerkingen om de persoonsgegevens 
die hij verwerkt te beveiligen. Hij past encryptie (versleuteling) toe bij verzending van persoonsge
gevens via het internet, bij de opslag van persoonsgegevens op draagbare apparatuur en op verwij
derbare media zoals usbsticks en in andere situaties waar persoonsgegevens kwetsbaar zijn voor 
toegang door onbevoegden (bijvoorbeeld persoonsgegevens die via het world wide web kunnen 
worden benaderd). Bij de opslag en verwerking van wachtwoorden maakt hij gebruik van hashing. 
Bij het toepassen van cryptografische technieken past hij alle gangbare voorzorgsmaatregelen toe, 
zoals goed ingericht sleutelbeheer en het gebruik van sleutellengten en versleutelingstechnieken 
die in overeenstemming zijn met de actuele stand van de techniek.


Praktijkvoorbeeld


76 Artikel 12 lid 2 Wbp.
77 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 15.1.4.
78  Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 6.1.5.
79  Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en CBP, Informatiebeveiliging in ziekenhuizen voldoet niet aan de norm, Rapportage van een 


onderzoek in 2007 door het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de informatiebeveiliging in 
20 ziekenhuizen, Den Haag, november 2008, p. 26.  
(http://www.cbpweb.nl/downloads_rapporten/rap_2008_informatiebeveiliging_ziekenhuizen.pdf)


 80 Artikel 13 Wbp.
 81 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 12.3.
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•	 Omgang	met	e-waste	(afgedankte	apparatuur	en	opslagmedia)
  Alle apparatuur die opslagmedia bevat, zoals laptops of smartphones, wordt ontdaan van de nog 


eventueel aanwezige persoonsgegevens alvorens het apparaat te verwijderen of hergebruiken. 
Opslagmedia met gevoelige persoonsgegevens worden fysiek vernietigd of de persoonsgegevens 
worden vernietigd, verwijderd of overschreven met technieken die het onmogelijk maken om de 
oorspronkelijke persoonsgegevens terug te halen.82 Hetzelfde geldt voor verwijderbare media  
zoals usbsticks.83


Encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering
Onderstaand worden de cryptografische bewerkingen encryptie en hashing toegelicht. Verder wordt aange-
geven dat toepassing van deze cryptografische bewerkingen op zichzelf leidt tot pseudonimisering (het vervan-
gen van een identificerend gegeven door een ander identificerend gegeven) en niet tot anonimisering.


Encryptie (versleuteling) en hashing (het omzetten van gegevens in een unieke code) zijn cryptografische 
bewerkingen die worden toegepast op gegevens met onder meer als doel om deze onbruikbaar te maken 
voor onbevoegden. 
Kenmerkend voor encryptie is dat deze bewerking omkeerbaar is: door gebruik van de juiste sleutel kan 
de oorspronkelijke informatie worden verkregen (decryptie). Encryptie wordt onder meer gebruikt om 
gegevens te beveiligen bij verzending van gegevens via het internet, bij de opslag van gegevens op draag-
bare apparatuur en op verwijderbare media zoals USB-sticks en in andere situaties waar gegevens kwetsbaar 
zijn voor toegang door onbevoegden (bijvoorbeeld gegevens die via het world wide web kunnen worden 
benaderd).
Hashing is een bewerking die van informatie, ongeacht de lengte, een unieke hashcode maakt die altijd 
even lang is (de lengte is afhankelijk van de gebruikte hashingmethode). Hashing wordt onder meer 
gebruikt bij de opslag en verwerking van wachtwoorden: op het moment dat de gebruiker een (nieuw) 
wachtwoord kiest, wordt de bijbehorende hashcode opgeslagen. Wanneer de gebruiker vervolgens inlogt, 
wordt de hashcode van het ingevoerde wachtwoord vergeleken met de opgeslagen hashcode en krijgt de 
gebruiker toegang tot het informatiesysteem als de codes overeenkomen.


Cryptografische bewerkingen zijn in principe te ‘kraken’, wat inhoudt dat onbevoegden toegang kunnen 
krijgen tot de oorspronkelijke gegevens. Kraken wordt tegengegaan door het gebruik van (combinaties 
van) de nieuwste cryptografische technieken en door toepassing van zogenoemde salts (extra informatie 
die bij hashing wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke gegeven om het kraken van de hashcode te 
bemoeilijken). Dit terrein ontwikkelt zich voortdurend en het is zeer goed mogelijk dat een cryptografische 
bewerking die in de huidige situatie veilig genoeg is dat over een aantal jaren niet meer is. Bij gebruik van 
cryptografische bewerkingen wordt daarom periodiek beoordeeld of nog steeds wordt voldaan aan de 
betrouwbaarheidseisen.


Door toepassing van encryptie en hashing kan de mate waarin de verwerkte persoonsgegevens kunnen 
worden herleid naar “een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon” worden verminderd. Een 
voorbeeld is het versleutelen of hashen van klantnummers. Het toepassen van cryptografische bewerking-
en op identificerende gegevens leidt op zichzelf tot pseudonimisering (het identificerende gegeven 
wordt vervangen door een ander identificerend gegeven) en niet tot anonimisering (de gegevens worden 
omgezet naar “een vorm die identificatie van de betrokkene feitelijk niet langer mogelijk maakt”84). 


Nog afgezien van de mogelijkheid dat de gebruikte cryptografische bewerkingen gekraakt worden, leidt 
het toepassen van cryptografische bewerkingen op identificerende gegevens om de volgende redenen tot 
pseudonimisering en niet tot anonimisering:


•  Encryptie is omkeerbaar. De verantwoordelijke beschikt over de juiste sleutel en is daarmee in staat om 
decryptie toe te passen op het versleutelde gegeven en daardoor het oorspronkelijke identificerende 
gegeven te achterhalen.


82 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 9.2.6.
83 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 10.7.2.
84 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 50.


Nader bekeken
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3 Beveiliging in de Praktijk


•  Encryptie en hashing zijn herhaalbaar. De verantwoordelijke beschikt over de oorspronkelijke gegevens 
en kan door deze opnieuw te versleutelen of hashen de bijbehorende versleutelde gegevens of hash-
codes achterhalen.


De verantwoordelijke kan maatregelen treffen om bij gebruik van encryptie of hashing de herleidbaarheid 
van de betreffende persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld door de cryptografische bewerking uit 
te laten voeren door een derde die als enige over de juiste sleutel beschikt. Van geval tot geval moet een 
verantwoordelijke vaststellen of dergelijke maatregelen daadwerkelijk leiden tot anonimisering.


Voor anonimisering zijn niet alleen de direct identificerende gegevens van belang. “Het verwijderen van de 
direct identificerende kenmerken biedt op zichzelf niet altijd voldoende garantie dat geen sprake meer is 
van persoonsgegevens. Door middel van spontane herkenning, vergelijking van gegevens en/of koppeling 
aan gegevens uit andere bron, kan immers desondanks, soms zonder bijzonder inspanning, identificatie tot 
stand worden gebracht.” 85 Verder moet bij anonimisering rekening worden gehouden met de stand van 
de techniek. “Wat [...] bij een bepaalde stand van de techniek als anoniem, want redelijkerwijs niet op een 
persoon herleidbaar gegeven, kan worden beschouwd, kan door technische ontwikkelingen alsnog een 
persoonsgegeven worden gelet op de toegenomen mogelijkheden tot herleiding.” 86


Controle
De verantwoordelijke stelt vast of de maatregelen daadwerkelijk getroffen zijn en worden nageleefd en 
of de organisatie door het treffen van deze maatregelen aan de betrouwbaarheidseisen voldoet. 


De verantwoordelijke stelt vast of de technische en organisatorische maatregelen in de praktijk worden 
nageleefd en of deze een passend beveiligingsniveau garanderen. Waar nodig voert hij aanpassingen 
door.


Bij onderzoek en beoordeling hanteert het cbp als uitgangspunt de volgende controles die in het  
vakgebied informatiebeveiliging gangbaar zijn:


•	 Controle	op	naleving	van	de	maatregelen	binnen	de	organisatie87 
  De verantwoordelijke beoordeelt regelmatig of de beveiligingsmaatregelen binnen de organisatie 


daadwerkelijk worden nageleefd. Waar dit niet gebeurt, treft de verantwoordelijke corrigerende 
maatregelen.


•	 Controle	op	technische	naleving88 
  De verantwoordelijke beoordeelt regelmatig of de beveiligingsmaatregelen binnen de technische 


systemen daadwerkelijk worden nageleefd.


Verder betrekt het cbp hierbij de inzet van de volgende gangbare middelen voor de controle op uit
voering en naleving van de beveiligingsmaatregelen:


•	 Werkplekcontroles
  Buiten kantooruren laat de verantwoordelijke controleren of er documenten met gevoelige  


persoonsgegevens aanwezig zijn op werkplekken, in vergaderruimtes, bij printers of kopieer
apparaten of in nietafgesloten papierbakken. Op deze manier kan de verantwoordelijke vaststellen 
of de gedragsregels voor de omgang met documenten met gevoelige persoonsgegevens effectief 
zijn en afdoende bekend zijn gemaakt binnen de organisatie.


•	 Social	engineering	tests
  In deze tests proberen experts per telefoon of per email om, vaak onder valse voorwendselen,  


persoonsgegevens ‘los te krijgen’. Door dergelijke tests uit te laten voeren kan de verantwoordelijke 
vaststellen in hoeverre gedragsregels voor het verstrekken van persoonsgegevens daadwerkelijk 
worden nageleefd.


3.3


85  Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 48.
86 Kamerstukken II 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 49.
87 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 15.2.1.
88 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 15.2.2.
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•	 Beoordeling	van	de	beveiligingsmaatregelen	in	toepassingssystemen89 
  De verantwoordelijke laat een code review (een inspectie van de programmacode) uitvoeren om 


vast te stellen of de beveiligingsmaatregelen die zijn ingebouwd in de toepassingssystemen nog 
steeds toereikend zijn of dat deze bijvoorbeeld moeten worden aangepast aan de stand van de  
techniek of aan de nieuwste inzichten in de informatiebeveiliging. Bij toepassingen die worden  
onderhouden door een externe partij worden daarnaast ook de werkzaamheden van deze 
derde partij beoordeeld: hoe snel verhelpt deze bijvoorbeeld geconstateerde kwetsbaarheden of 
beveiligings lekken in het toepassingssysteem? 


•	 Tests	van	nieuwe	en	gewijzigde	informatiesystemen90 
  De bekendste vorm hiervan is waarschijnlijk de penetratietest, waarin experts proberen om de  


beveiliging van een informatiesysteem te doorbreken. Over het algemeen gaat hier een aantal  
andere tests aan vooraf, waarin de experts per informatiesysteem of per subsysteem vaststellen  
of de gespecificeerde beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn getroffen. De functie van de pene
tratietest is vooral het blootleggen van onvoorziene risico’s of zwakke plekken in de beveiliging.


•	 Beveiligingsassessments
  In dergelijke assessments wordt vastgesteld in hoeverre de gekozen beveiligingsmaatregelen daad


werkelijk zijn geïmplementeerd en worden nageleefd. Bovengenoemde controlemiddelen kunnen 
hier deel van uitmaken.


Papier hier…
Onderstaand wordt ingegaan op de beveiliging van persoonsgegevens die op papier worden verwerkt en wordt 
aangegeven hoe de controle op naleving past binnen het totaal aan beveiligingsmaatregelen. 


De meeste organisaties verwerken persoonsgegevens niet alleen in geautomatiseerde systemen maar ook 
op papier. Bij dat laatste gaat het niet alleen om papieren dossiers maar bijvoorbeeld ook om documenten 
uit een elektronisch dossier die worden uitgeprint om ze in een vergadering te bespreken. Als de organi-
satie hier onvoldoende zorgvuldig mee omgaat, kunnen er ondanks alle overige beveiligingsmaatregelen 
alsnog persoonsgegevens weglekken. 


Preventieve maatregelen bestaan allereerst uit het opstellen en binnen de organisatie bekend maken van 
gedragsregels. Middelen waarvan de organisatie gebruik kan maken bij een veilige omgang met per- 
soonsgegevens op papier zijn afsluitbare dossierkasten en papierversnipperaars of afsluitbare prullen-
bakken voor vertrouwelijke stukken, waarvan de inhoud door een gespecialiseerd bedrijf wordt verwijderd 
en vernietigd. Controle op de naleving van de gedragsregels is noodzakelijk, met name voor organisaties 
die gevoelige gegevens op papier verwerken. Door werkplekcontroles wordt vastgesteld dat er aan het 
einde van de werkdag geen documenten met gevoelige persoonsgegevens op werkplekken zijn achter-
gebleven, dat er geen gevoelige informatie bij printers of kopieerapparaten of in vergaderkamers ligt en 
dat alle dossier kasten zijn afgesloten. Deze controle is extra belangrijk als de organisatie gebruikmaakt van 
een locatie die toegankelijk is voor het publiek, zoals een gemeentehuis, of die gedeeld wordt met andere 
organisaties.


Evaluatie en aanpassing
In de evaluatie bepaalt de verantwoordelijke onder meer of de vastgestelde betrouwbaarheidseisen 
nog steeds aansluiten bij de risico’s die de verwerking en de aard van de te verwerken gegevens met 
zich meebrengen en of door de getroffen maatregelen nog steeds aan de betrouwbaarheidseisen wordt 
voldaan. 


De	verantwoordelijke	stelt	periodiek,	of	wanneer	de	omstandigheden	daar	aanleiding	toe	geven,	vast	of	de	getrof-
fen	“technische	en	organisatorische	maatregelen”	nog	steeds	een	“passend	beveiligingsniveau	[garanderen]”.91  
(“Met	zich	ontwikkelende	techniek	zal	periodiek	een	nieuwe	afweging	moeten	worden	gemaakt.”)92 Waar nodig 
voert	hij	aanpassingen	door.


Nader bekeken


3.4


89 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 12.5.5.
90 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 10.3.2.
91 Artikel 13 Wbp.
92 Kamerstukken I 1999-2000, 25 892, nr. 92c, p. 15.
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3 Beveiliging in de Praktijk


Bij grote veranderingen in de organisatie of in de informatiesystemen stelt de verantwoordelijke vast  
of het bestaande pakket aan beveiligingsmaatregelen nog steeds voldoet aan het vereiste beveiligings
niveau. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn:


•	 Nieuwe	locatie
  De organisatie verhuist van een eigen gebouw, dat met elektronische toegangspasjes was beveiligd, 


naar werkplekken in een open kantoortuin die wordt gedeeld met medewerkers van een andere 
organisatie.


•	 Nieuwe	taken
  De organisatie krijgt nieuwe taken, waardoor er per betrokkene veel meer persoonsgegevens  


worden verwerkt.
•	 Nieuwe	functionaliteit
  De organisatie besluit om een internetportaal te creëren waarmee betrokkenen inzage kunnen  


krijgen in de persoonsgegevens die de organisatie van hen verwerkt.
•	 Nieuwe	werkwijze	en	technologie
  De organisatie introduceert ‘het nieuwe werken’, wat onder meer inhoudt dat medewerkers hun 


eigen apparatuur aan kunnen sluiten op het interne netwerk van de organisatie. 


Waar nodig stelt de verantwoordelijke de betrouwbaarheidseisen bij op basis van de nieuwe situatie 
en/of past hij het pakket beveiligingsmaatregelen aan.


Verder kunnen de stand van de techniek en de kosten van de uitvoering van beveiligingsmaatregelen 
in de loop van de tijd veranderen. Ook kan de aard van de verwerking of van de verwerkte persoons
gegevens in de loop van de tijd leiden tot nieuwe of andere risico’s voor de betrokkenen, bijvoorbeeld 
als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Om te kunnen blijven spreken van passende maatre
gelen, of van die maatregelen die in redelijkheid mogen worden verwacht, is het dan ook noodzakelijk 
om periodiek te bepalen of de vastgestelde betrouwbaarheidseisen nog steeds aansluiten bij de risico’s 
die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen en de beveiligings
maatregelen waar nodig bij te stellen. Bij dit laatste neemt de verantwoordelijke ook de getrokken  
lessen uit de opgetreden beveiligingsincidenten mee.
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Veel verantwoordelijken (organisaties die persoonsgegevens verwerken) laten hun persoonsgegevens 
verwerken door een zogeheten bewerker. Van verwerking door een bewerker is bijvoorbeeld sprake bij 
gebruik van een extern callcenter voor klantcontacten, bij het verwerken van persoonsgegevens in de 
cloud of bij externe hosting van een website waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.93 94 95  
Dit hoofdstuk geeft weer hoe het CBp de beveiliging van persoonsgegevens beoordeelt bij verwerking 
door een bewerker. Het hoofdstuk moet worden gelezen in samenhang met hoofdstuk 3:  
hoofdstuk 3 geeft in het algemeen weer hoe het CBp de beveiliging van persoons gegevens beoordeelt 
en hoofdstuk 4 bevat de specifieke uitgangspunten voor verwerking door een bewerker. 


Risicoanalyse van verwerking door een bewerker
De verantwoordelijke voert een risicoanalyse uit betreffende de verwerking door een bewerker.


In	de	risicoanalyse	stelt	de	verantwoordelijke	vast	of	en	zo	ja,	onder	welke	voorwaarden,	de	bewerker	“voldoende	
waarborgen	biedt	ten	aanzien	van	de	technische	en	organisatorische	beveiligingsmaatregelen	met	betrekking	tot	
de	te	verrichten	verwerkingen”	en	de	verantwoordelijke	voldoende	in	staat	is	om	“toe	[te	zien]	op	de	naleving	van	
die	maatregelen.”96	Verder	stelt	hij	vast	of	en	zo	ja,	onder	welke	voorwaarden,	er	voldoende	waarborgen	zijn	dat	
de	bewerker	“de	verplichtingen	nakomt	die	op	de	verantwoordelijke	rusten	ingevolge	artikel	13.”97 


In de risicoanalyse betrekt de verantwoordelijke in ieder geval de gangbaarste dreigingen en kwets
baarheden die samenhangen met verwerking door een bewerker en de mogelijke gevolgen voor de 
betrokkenen. Welke dreigingen en kwetsbaarheden in een specifieke situatie daadwerkelijk aanwezig 
zijn, hangt onder meer af van de aard van de dienstverlening. Het vervolg van deze paragraaf geeft de 
gangbaarste dreigingen en kwetsbaarheden weer die samenhangen met de verwerking van persoons
gegevens door een bewerker.


Als de bewerker onvoldoende beveiligingsmaatregelen treft, dan kan dat leiden tot verlies of onrecht
matige verwerking van de verwerkte persoonsgegevens. Onder meer zijn hier de volgende kwetsbaar
heden te onderkennen:


•	 Onvoldoende	beveiliging	van	de	verwerkte	persoonsgegevens
  Verwerking door een bewerker betekent dat de verantwoordelijke, behalve de bewerking zelf, ook 


de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens uit handen geeft. Als de verantwoordelijke bij
voorbeeld gebruikmaakt van de diensten van een hostingprovider, dan zal deze ook een groot deel 
van de beveiliging van de betreffende website voor zijn rekening nemen.98 Daarbij gaat het onder 
meer om maatregelen zoals logging en controle (het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen en 
het controleren op tekenen van onrechtmatige toegang tot de verwerkte gegevens) en het upto
date houden van de systeemprogrammatuur op de webserver. Dit zijn beveiligingsmaatregelen die 
de verantwoordelijke niet zelf kan treffen, omdat hij slechts in beperkte mate toegang heeft tot de 
webserver en in veel gevallen ook de benodigde expertise mist. Als de bewerker hierin tekortschiet, 
kan dat leiden tot verlies of onrechtmatige verwerking van de verwerkte persoonsgegevens.


4  BEVEILIGING BIJ VERWERKING DOOR EEN BEWERKER


93  Het CBP heeft een zienswijze uitgebracht waarin een aantal vragen over cloud computing wordt beantwoord. CBP, Zienswijze inzake de 
toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij een overeenkomst met betrekking tot cloud computing diensten van een Ameri-
kaanse leverancier, 7 augustus 2012 
(http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20120910-zienswijze-cbp-cloudcomputing.aspx).


94  Het onafhankelijk overlegorgaan van de privacytoezichthouders van de lidstaten van de Europese Unie heeft een advies uitgebracht 
over de privacyaspecten van cloud computing. Groep Gegevensbescherming Artikel 29 (WP29), Advies 05/2012 over Cloud  
Computing, Goedgekeurd op 1 juli 2012 
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_nl.pdf ).


95  Het NCSC heeft een publicatie uitgebracht over cloud computing en beveiliging. NCSC, Cloud computing & security, januari 2012 
(https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/whitepaper-cloudcomputing.html).


96 Artikel 14 lid 1 Wbp.
97 Artikel 14 lid 3 sub b Wbp.
98  Een hostingprovider stelt webruimte ter beschikking aan partijen die een website op het internet willen plaatsen en die geen gebruik 


kunnen of willen maken van een eigen webserver. 


4.1
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4 beVeiLiGiNG bij VerwerkiNG dOOr eeN bewerker


•	 Onvoldoende	beveiliging	van	de	dienstverlening	door	de	bewerker
  De bewerker biedt in veel gevallen faciliteiten waarmee de verantwoordelijke de persoonsgegevens 


kan uploaden die door de bewerker moeten worden bewerkt of waarmee de verantwoordelijke  
de verwerkte persoonsgegevens kan raadplegen of aanpassen. Onvoldoende beveiliging van deze  
faciliteiten kan leiden tot verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.


Beveiligingsincidenten bij verwerking door een bewerker
Onderstaande voorbeelden illustreren de dreiging van onvoldoende beveiliging van de verwerkte gegevens door 
de bewerker.


De onderstaande praktijkvoorbeelden kwamen in 2012 in het nieuws:


•  Door een beveiligingsfout in een website kan een hacker zich toegang verschaffen tot de server waarop 
de website zich bevindt. Op de server treft de hacker ruim 150 databases aan die toebehoren aan ver-
schillende organisaties, waaronder een database met 12.000 e-mailadressen die afkomstig zijn uit een 
marketingactie. De databases zijn allemaal volledig toegankelijk als gevolg van een menselijke fout van 
de ICT-dienstverlener die de server beheert.


•  Een hacker breekt in bij een online verkoper van theaterkaarten. Hij ontdekt op de server een database 
die zonder wachtwoord te benaderen is, met daarin ruim vierenhalfmiljoen databaseregels die onder 
meer (deels verouderde) creditcardgegevens bevatten. Hij constateert dat de database zonder wacht-
woord toegankelijk is als gevolg van aanpassingen op de server die zijn uitgevoerd bij een eerdere 


 hack. De ICT-dienstverlener die de server beheert, heeft de eerdere hack niet bemerkt.


Naast onvoldoende beveiliging kan onvoldoende transparantie van de kant van de bewerker ertoe  
leiden dat de verantwoordelijke niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Hierbij zijn onder meer 
de volgende situaties te onderkennen:


•	 Onvoldoende	transparantie	over	de	beveiliging
  De verantwoordelijke moet zorgen dat de bewerker voldoende technische en organisatorische 


beveiligingsmaatregelen treft en hij moet toezien op de naleving. Als de verantwoordelijke onvol
doende inzicht heeft in het geboden beveiligingsniveau of als hij niet vast kan stellen of de bewer
ker de overeengekomen beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk heeft getroffen, dan kan hij niet 
aan deze wettelijke verplichting voldoen. Ook kan hij ten onrechte veronderstellen dat de bewerker 
bepaalde beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, wat kan leiden tot verlies of onrechtmatige  
verwerking van de verwerkte persoonsgegevens.


•	 Onvoldoende	transparantie	over	opgetreden	beveiligingsincidenten
  Als de bewerker de verantwoordelijke niet tijdig en adequaat informeert over opgetreden beveili


gingsincidenten, dan kan dat tot gevolg hebben dat de betreffende persoonsgegevens onrechtmatig 
worden verwerkt. Als een hostingprovider de verantwoordelijke bijvoorbeeld niet informeert over 
een inbraak in diens online database met creditcardgegevens, dan kan de verantwoordelijke vervol
gens de betrokkenen niet informeren en zullen de betrokkenen hun creditcard pas laten blokkeren 
wanneer ze constateren dat er ten onrechte bedragen van hun rekening worden afgeschreven.  
Dit stelt de dief onnodig lang in staat om te frauderen met de gestolen creditcardgegevens. 


Naast onvoldoende beveiliging en onvoldoende transparantie kan het aanpassen of staken van de 
dienstverlening onder meer leiden tot verlies van de verwerkte persoonsgegevens:


•	 Onvoldoende	continuïteit	van	de	dienstverlening	door	de	bewerker
  Overname of faillissement van de bewerker kunnen ertoe leiden dat de bewerker zijn dienst


verlening aanpast of staakt. Het gevolg kan onder meer zijn dat de persoonsgegevens die de  
bewerker verwerkte tijdelijk of permanent niet meer toegankelijk zijn voor de verantwoordelijke.


•	 Onvoldoende	portabiliteit	van	de	verwerkte	persoonsgegevens
  Bewerkers maken bij het verwerken van persoonsgegevens niet altijd gebruik van standaard


technologieën en oplossingen. Door de bewerker verwerkte persoonsgegevens kunnen daardoor 
niet altijd zonder meer overgebracht worden naar een database van een andere bewerker of van  
de verantwoordelijke zelf. Als de bewerker zijn dienstverlening staakt, kan dit betekenen dat de 
verwerkte persoonsgegevens verloren gaan.


Praktijkvoorbeeld
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Faillissement clouddienstverlener
Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert de dreiging van onvoldoende continuïteit van de dienstverlening door 
de bewerker. 


Een Nederlandse clouddienstverlener biedt een aantal huisartseninformatiesystemen aan. Afnemers van  
de diensten kunnen deze informatiesystemen gebruiken om op de servers van het bedrijf hun patiënten-
dossiers bij te houden. Honderden huisartsenpraktijken en zorgcentra maken gebruik van deze diensten  
en in totaal beheert de dienstverlener zo’n anderhalf tot twee miljoen elektronische patiëntendossiers. 
Als de dienstverlener failliet dreigt te gaan, ontstaat er onder de afnemers van de diensten grote onrust. 
Niet alleen zijn de klanten bang dat ze niet meer bij hun gegevens kunnen, maar ook de communicatie met 
verzekeraars over registraties en declaraties dreigt te stagneren als de huisartseninformatiesystemen niet 
meer beschikbaar zijn. Een aantal klanten van de dienstverlener, tevens lid van gebruikersverenigingen van 
de betreffende systemen, besluit in allerijl om de door de clouddienstverlener verwerkte gegevens elders 
onder te brengen. Ook Kamerleden maken zich zorgen, onder meer over wat er bij een eventuele over-
name met de patiëntgegevens gebeurt en wat dit betekent voor de privacy van de betrokkenen.  
Uit eindelijk wordt er een passende overnamepartij gevonden.


Bewerkers kunnen bij het uitvoeren van hun dienstverlening gebruikmaken van de diensten van sub
bewerkers, die zelf ook weer bewerkers kunnen inschakelen. Bij bewerking door subbewerkers zijn de 
bovengenoemde dreigingen en kwetsbaarheden in versterkte mate aanwezig. Dit geldt in ieder geval 
voor:


•	 Onvoldoende	beveiliging	door	de	subbewerker(s)
  Om voor de verwerking als geheel te kunnen spreken van een adequaat beveiligingsniveau, moe


ten de bewerker en de eventuele subbewerkers de juiste beveiligingsmaatregelen treffen en moeten 
de beveiligingsmaatregelen gezamenlijk de belangrijkste dreigingen afdekken. Naarmate het aantal 
subbewerkers toeneemt, wordt ook de kans groter op lacunes in de beveiliging.99


•	 Onvoldoende	transparantie	over	de	verwerking	en	de	beveiliging	door	de	subbewerker(s)
  Om aan zijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen moet de verantwoordelijke voldoende 


inzicht hebben in welke subbewerkers welke taken uitvoeren bij de verwerking en in het daarbij ge
boden beveiligingsniveau. Als hij hier niet voldoende inzicht in heeft of als hij niet vast kan stellen 
of alle subbewerkers de overeengekomen beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk hebben getroffen, 
kan hij niet aan deze wettelijke verplichting voldoen. Ook kan hij dan ten onrechte veronderstellen 
dat een subbewerker bepaalde beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, wat kan leiden tot verlies  
of onrechtmatige verwerking van de verwerkte persoonsgegevens.


Stroomstoring bij een subbewerker
Onderstaand voorbeeld geeft weer hoe een bewerker afhankelijk kan zijn van een subbewerker.


Een clouddienstverlener biedt kantoorautomatiseringsapplicaties aan. Afnemers van de diensten kunnen 
met deze applicaties onder meer hun klantenbestand beheren. De gegevens worden opgeslagen in data-
bases van de dienstverlener. Voor de opslag van de gegevens maakt de clouddienstverlener gebruik van  
de diensten van een subbewerker, een grote aanbieder van gegevensopslag in de cloud. 
Een blikseminslag in een transformator in de buurt van een van de datacentra van de subbewerker veroor-
zaakt een explosie waarna brand uitbreekt, met als gevolg dat de subbewerker ook zijn noodgeneratoren 
niet op kan starten en de stroom volledig uitvalt. Doordat de servers van de subbewerker niet beschikbaar 
zijn, kunnen ook de kantoorautomatiseringsapplicaties van de clouddienstverlener een aantal uren niet 
worden gebruikt. Uiteindelijk blijkt de schade bij de subbewerker zo groot te zijn dat deze er niet in slaagt 
om alle gegevens terug te halen.


Praktijkvoorbeeld


Praktijkvoorbeeld


99  Zie ook WP29, Advies 1/2010 over de begrippen “voor de verwerking verantwoordelijke” en “verwerker”, p. 31-32: “De richtlijn belet geen-
szins 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. […] Het strategische punt is hier dat – wanneer meerdere partijen bij het proces betrokken zijn – de ver-
plichtingen en verantwoordelijkheden uit de wetgeving duidelijk behoren te worden belegd en niet versnipperd mogen raken over de 
keten van uitbesteding/onderaanneming.” (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_nl.pdf ).
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4 beVeiLiGiNG bij VerwerkiNG dOOr eeN bewerker


Naast de verwerking door subbewerkers is een tweede aandachtspunt de verwerking van persoons
gegevens buiten Nederland. Hiervan is sprake in de volgende situaties:


•	 Bewerker	(deels)	buiten	Nederland
  De verantwoordelijke stelt persoonsgegevens ter beschikking aan een bewerker die is gevestigd 


buiten Nederland of die een of meer vestigingen heeft buiten Nederland, om deze gegevens daar 
door de bewerker te laten verwerken.


•	 Subbewerker	(deels)	buiten	Nederland
  De bewerker stelt persoonsgegevens ter beschikking aan een subbewerker die is gevestigd buiten 


Nederland of die een of meer vestigingen heeft buiten Nederland, om deze gegevens daar door de 
subbewerker te laten verwerken. 


•	 Cloud	computing	met	gegevensopslag	buiten	Nederland
  De verantwoordelijke, de bewerker of een of meer subbewerkers maken gebruik van cloud com


puting, waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen buiten Nederland.


Bij verwerking van persoonsgegevens buiten Nederland moet in de risicoanalyse rekening worden  
gehouden met het volgende:


•	 Niet-naleving	van	de	Wbp
  De Wbp bevat regels voor doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie. 


Het is aan de verantwoordelijke om te zorgen dat deze worden nageleefd.100 De regels voor door
gifte van persoonsgegevens vallen buiten het bestek van deze richtsnoeren.101


•	 Onvoldoende	beveiliging,	transparantie,	continuïteit	en/of	portabiliteit
  Bij verwerking van persoonsgegevens buiten Nederland kunnen alle eerder in deze paragraaf 


genoemde dreigingen en kwetsbaarheden in versterkte mate aanwezig zijn. Dit geldt met name 
voor de mate waarin de verantwoordelijke vast kan stellen of afgesproken beveiligingsmaatregelen 
daadwerkelijk zijn getroffen. De geografische afstand kan dusdanig zijn dat de verantwoordelijke 
dit niet zelf kan onderzoeken, waardoor hij afhankelijk wordt van voldoende gekwalificeerde,  
lokale partijen die dit namens hem vast kunnen stellen. 


afspraken in de bewerkersovereenkomst
De verantwoordelijke stelt vast welke beveiligingsmaatregelen de bewerker moet treffen om aan  
de betrouwbaarheidseisen te voldoen en op welke wijze de verantwoordelijke toeziet op naleving.  
De afspraken hierover legt hij vast in de overeenkomst met de bewerker.


“[De	verantwoordelijke]	draagt	zorg	dat	[de	bewerker]	voldoende	waarborgen	biedt	ten	aanzien	van	de	technische	
en	organisatorische	beveiligingsmaatregelen	met	betrekking	tot	de	te	verrichten	verwerkingen.”102 
“De	verantwoordelijke	draagt	zorg	dat	de	bewerker	de	persoonsgegevens	verwerkt	in	overeenstemming	met	artikel	
12,	eerste	lid	en	de	verplichtingen	nakomt	die	op	de	verantwoordelijke	rusten	ingevolge	artikel	13.”	103 
“De	uitvoering	van	verwerkingen	door	een	bewerker	wordt	geregeld	in	een	overeenkomst	of	krachtens	een	andere	
rechtshandeling	waardoor	een	verbintenis	ontstaat	tussen	de	bewerker	en	de	verantwoordelijke.”104


“Met	het	oog	op	het	bewaren	van	het	bewijs	worden	de	onderdelen	van	de	overeenkomst	of	de	rechtshandeling	die	
betrekking	hebben	op	de	bescherming	van	persoonsgegevens,	alsmede	de	beveiligingsmaatregelen	als	bedoeld	in	
artikel	13	schriftelijk	of	in	een	andere,	gelijkwaardige	vorm	vastgelegd.”105


Bij de beoordeling hanteert het cbp de volgende uitgangspunten:


•	 Beveiligingseisen	in	de	bewerkersovereenkomst106


  Er is een bewerkersovereenkomst waarin alle relevante afspraken zijn vastgelegd over de beveili
gingsmaatregelen die de bewerker moet treffen en over de wijze waarop de verantwoordelijke  
toeziet op naleving.


4.2


100 Artikel 76, 77 en 78 Wbp.
101  Meer informatie is beschikbaar op de website van het CBP.  CBP, Regels voor doorgifte van persoonsgegevens  


(http://www.cbpweb.nl/Pages/th_doo_regels.aspx)
102 Artikel 14 lid 1 Wbp.
103 Artikel 14 lid 3 Wbp.
104 Artikel 14 lid 2 Wbp.
105 Artikel 14 lid 5 Wbp.
106 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 6.2.3.
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•	 Differentiatie	van	de	verwerkte	persoonsgegevens107


  Het kan voorkomen dat niet alle persoonsgegevens die de bewerker verwerkt even gevoelig zijn  
en dat niet voor alle verwerkte persoonsgegevens dezelfde afspraken van toepassing zijn. In de  
bewerkersovereenkomst is in dergelijke gevallen vastgelegd welke afspraken van toepassing zijn 
op welke persoonsgegevens.


Noodstroomvoorziening en afspraken in het bewerkerscontract
Onderstaand voorbeeld illustreert hoe specifieke afspraken in de bewerkersovereenkomst de dienst verlening 
door de bewerker kunnen beïnvloeden. 


Een datacentrum wordt getroffen door een stroomstoring, die iets minder dan drie kwartier duurt. Het 
datacentrum beschikt over verschillende noodstroomvoorzieningen in de vorm van een uninterruptible 
power supply (UPS) en dieselaggregaten. In een van de datahallen verloopt de overgang op noodstroom niet 
helemaal soepel: de batterijen van de noodstroomvoorziening houden er na zes seconden mee op en het 
duurt twintig seconden voordat het dieselaggregaat is aangeslagen.
Een aantal websites dat gebruikmaakt van servers in de getroffen datahal is na veertien seconden weer 
online. Bij andere klanten, waaronder een groot sociaal netwerk, duurt dit aanzienlijk langer. Het ver-
schil wordt bepaald door de afspraken die de klanten in het bewerkerscontract hebben gemaakt over de 
noodstroomvoorziening. Websites van klanten die hebben gekozen voor een zogenoemde dubbele voed-
ing komen weer online op het moment dat het dieselaggregaat aanslaat; de overige klanten moeten 
handmatig worden overgezet op noodstroom en voor hen duurt de storing ruim een uur.


Bij de beoordeling van de afspraken in de bewerkersovereenkomst betrekt het cbp in ieder geval de 
volgende onderwerpen:


•	 De	dienstverlening	door	de	bewerker
  Omschrijving van de dienst(en) die de bewerker verleent en de persoonsgegevens die de bewerker 


daarbij verwerkt (eventueel gedifferentieerd op basis van gevoeligheid). Verder wordt omschreven 
welke (groepen) medewerkers van de bewerker toegang hebben tot welke persoonsgegevens en 
welke handelingen deze medewerkers uit mogen voeren met de persoonsgegevens. Er is een ex
pliciet verbod opgenomen om andere handelingen met de persoonsgegevens uit te voeren dan wat 
hier is omschreven.


•	 De	betrouwbaarheidseisen	die	op	de	verwerking	van	toepassing	zijn
  Weergave van de betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn, waar van toe


passing gedifferentieerd op basis van de gevoeligheid van de verwerkte persoonsgegevens.
•	 De	beveiliging	door	de	bewerker
  Afspraken over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen waarmee de bewerker 


invulling geeft aan de betrouwbaarheidseisen. Deze maatregelen liggen in het verlengde van de 
beveiligingsmaatregelen die de verantwoordelijke moet treffen. Deze worden nader toegelicht in 
paragraaf 3.2 van deze richtsnoeren.108


•	 Transparantie	over	de	beveiliging
  Afspraken over de inhoud en de frequentie van de rapportages die de bewerker aan de verant


woordelijke oplevert over de beveiliging; omschrijving van het recht van de verantwoordelijke om 
de naleving van de beveiligingsmaatregelen door onafhankelijke deskundigen vast te laten stellen. 
Onafhankelijke deskundigen kunnen bijvoorbeeld itauditors of penetratietesters zijn.


•	 Transparantie	over	opgetreden	beveiligingsincidenten
  Afspraken over de inhoud van rapportages over beveiligingsincidenten en datalekken, de criteria 


voor rapportage van incidenten en de snelheid waarmee wordt gerapporteerd. In de afspraken is 
opgenomen dat de bewerker beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben 
voor betrokkenen meteen rapporteert en dat de bewerker waar nodig ook meewerkt aan het ade
quaat informeren van de betrokkenen.


107 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 7.2. 
108  Bij gebruik van specifieke vormen van dienstverlening kunnen aanvullende afspraken in het bewerkerscontract noodzakelijk zijn.  


Zie bijvoorbeeld voor afspraken over (technische) beveiligingsmaatregelen in bewerkersovereenkomsten met betrekking tot cloud  
computing:  ENISA, Procure Secure – A guide to monitoring of security service levels in cloud contracts  
(http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cloud-computing/procure-secure-a-guide-to-monitoring-of-security- 
service-levels-in-cloud-contracts).


Praktijkvoorbeeld
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4 beVeiLiGiNG bij VerwerkiNG dOOr eeN bewerker


•	 Verwerking	door	subbewerkers
  Afspraken over het al dan niet toestaan van verwerking door subbewerkers, met daarbij de even


tuele beperkingen. Beperkingen zijn bijvoorbeeld dat de bewerker subbewerkers mag inschakelen 
maar dat de subbewerkers geen subsubbewerkers in mogen schakelen of dat bij de verwerking  
van specifieke klassen van persoonsgegevens geen subbewerkers mogen worden ingeschakeld.  
Als bewerking door subbewerkers is toegestaan, dan is in de bewerkersovereenkomst opgenomen 
dat met de subbewerkers overeenkomsten moeten worden afgesloten en dat alle verplichtingen uit 
het bewerkerscontract die relevant zijn voor de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens 
daarin moeten worden overgenomen.


•	 Verwerking	van	de	persoonsgegevens	buiten	Nederland
 Afspraken over welke persoonsgegevens in welke landen worden verwerkt.
•	 Voorwaarden	voor	heronderhandeling	of	beëindiging	van	de	overeenkomst
  Afspraken over heronderhandeling van de bewerkersovereenkomst als een wijziging in de  


verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen daar aanleiding toe geeft. Bij de  
afspraken is ook een noodplan opgenomen voor het geval een van de partijen de relatie wil  
beëindigen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst. Verder is vastgelegd hoe en in 
welke vorm de verantwoordelijke de verwerkte persoonsgegevens weer ter beschikking krijgt en 
hoe wordt geborgd dat de bewerker na het beëindigen van de relatie niet meer over de persoons
gegevens kan beschikken.


Zoals aangegeven moet de bewerker als hij gebruikmaakt van subbewerkers, met deze subbewerkers 
overeenkomsten afsluiten. In deze overeenkomsten moeten bovengenoemde onderwerpen worden 
afgedekt en moeten alle bepalingen uit het bewerkerscontract worden overgenomen die relevant zijn 
voor de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens.


Bewerkers die gevestigd zijn buiten de eu of die persoonsgegevens verwerken buiten de eu, hebben 
in veel gevallen maatregelen getroffen om de doorvoer van persoonsgegevens vanuit de eu mogelijk 
te maken. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel, die door Amerikaanse bedrijven wordt ge
bruikt, is certificering van de bewerker op basis van het Safe Harborraamwerk.109 Deze maatregelen 
worden getroffen in aanvulling op bovenstaande beveiligingsmaatregelen en vormen op zichzelf geen 
waarborg voor de adequate beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens. Evenmin biedt de Safe 
Harborcertificering zekerheid over de waarborgen bij de eventuele subbewerkers.


Toezicht op naleving van de afspraken
De verantwoordelijke stelt vast dat de afspraken in de bewerkersovereenkomst daadwerkelijk worden 
nageleefd.


“De	verantwoordelijke	ziet	toe	op	de	naleving	van	[de	technische	en	organisatorische	beveiligingsmaatregelen	
door	de	bewerker].”110


Bij de beoordeling van het toezicht op naleving van de gemaakte afspraken onderkent het cbp in ieder 
geval de volgende kernpunten:


•	 Controle	en	beoordeling	van	de	dienstverlening	door	de	bewerker111


  De verantwoordelijke stelt vast dat de afspraken uit de bewerkersovereenkomst daadwerkelijk 
worden nageleefd. Hij stelt in ieder geval vast dat de bewerker overeengekomen rapportages daad
werkelijk levert en beoordeelt deze ook inhoudelijk. Verder maakt hij om voldoende zekerheid te 
krijgen over de naleving gebruik van bijvoorbeeld audits of andere onderzoeken door onafhanke
lijke partijen.


•	 Beoordeling	en	afhandeling	van	beveiligingsincidenten	en	datalekken112


  De verantwoordelijke beoordeelt de beveiligingsincidenten en datalekken die worden gerappor
teerd door de bewerker of door eventuele subbewerkers. Datalekken die onder een wettelijke 


4.3


109 Export.gov, U.S.-EU Safe Harbor (http://export.gov/safeharbor/eu/index.asp).
110 Artikel 14 lid 1 Wbp.
111 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 10.2.2.
112 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 13.1.2.
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meldplicht vallen, meldt hij bij de betreffende toezichthouder. Als hij daartoe wettelijk verplicht is of 
als er anderszins aanleiding voor is, informeert hij ook de betrokkenen over het beveiligingsincident of 
het datalek.
•	 Beheer	van	wijzigingen	in	de	dienstverlening	door	de	bewerker113


  De verantwoordelijke stelt periodiek vast dat de beveiligingsmaatregelen die met de bewerker 
zijn overeengekomen nog steeds aantoonbaar overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen en 
neemt het initiatief tot aanpassing als dat niet meer het geval is. Van wijzigingen die de bewerker 
initieert stelt de verantwoordelijke vast dat na implementatie nog steeds aan de betrouwbaarheids
eisen wordt voldaan.


Controle en beoordeling van de dienstverlening door de bewerker
Effectieve controle en beoordeling van de dienstverlening vereisen een samenspel tussen twee partijen: de 
verantwoordelijke, die daadwerkelijk moet controleren en beoordelen, en de bewerker, die de verantwoordelijke 
daartoe de mogelijkheid moet bieden. Naast rapportages door de bewerker en onderzoek door een onafhanke-  
lijke derde in opdracht van de verantwoordelijke, staat beide partijen daarbij nog een aantal andere instrumen-
ten ter beschikking. Deze instrumenten worden onderstaand toegelicht.


Het eerste instrument is de Third Party Mededeling (TPM). Een TPM is een verklaring van een onafhankelijke 
externe deskundige, waarin deze een oordeel geeft over de maatregelen die een bewerker heeft getrof-
fen. De TPM wordt opgesteld in opdracht van de bewerker en wordt verstrekt aan de verantwoordelijken 
die gebruikmaken van de diensten van de bewerker. Het doel van het verstrekken van een TPM is om de 
verantwoordelijken inzicht te bieden in de getroffen maatregelen, zonder dat iedere verantwoordelijke 
daar zelf onderzoek naar hoeft te (laten) doen. Afspraken over te verstrekken TPM’s worden vastgelegd in 
het bewerkerscontract.


Het tweede instrument is certificering. Certificering houdt in dat de maatregelen van de bewerker door een 
geaccrediteerde onafhankelijke externe deskundige worden getoetst aan een norm. Relevante normen in 
dit verband zijn NEN-ISO/IEC 27001:2005 nl, die betrekking heeft op de wijze waarop de bewerker de informatie-
beveiliging stuurt en beheerst, en NEN-ISO-IEC 20000-1:2011 en, die betrekking heeft op de sturing en beheer-
sing van de dienstverlening door de bewerker. Certificering vindt plaats op initiatief van de bewerker. 
Als de verantwoordelijke dit instrument in wil zetten, kiest hij voor een bewerker die tegen de relevante 
norm(en) is gecertificeerd.


Het is aan de verantwoordelijke om voor zijn specifieke situatie vast te stellen hoe veel zekerheid hij aan  
het gebruik van deze instrumenten kan ontlenen en of hij met alle middelen die hij tot zijn beschikking 
heeft in staat is om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van 
de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door de bewerker.


Evaluatie en aanpassing van verwerking door een bewerker
De verantwoordelijke voert periodiek een evaluatie uit van de bewerking door een bewerker en past 
deze bewerking waar nodig aan. Als zich tussentijds grote veranderingen voordoen, beoordeelt hij 
deze en voert hij de eventueel noodzakelijke aanpassingen door. 


De	verantwoordelijke	stelt	periodiek,	of	wanneer	de	omstandigheden	daar	aanleiding	toe	geven,	vast	of	er	nog	
steeds	sprake	is	van	“voldoende	waarborgen	[…]	ten	aanzien	van	de	technische	en	organisatorische	beveiligings-
maatregelen”114	en	of	de	bewerker	nog	steeds	“de	verplichtingen	nakomt	die	op	de	verantwoordelijke	rusten	 
ingevolge	artikel	13.”115	Waar	nodig	voert	hij	aanpassingen	door.


Bij grote veranderingen in de dienstverlening door de bewerker en eventuele subbewerkers stelt de 
verantwoordelijke vast of de gemaakte afspraken nog steeds toereikend zijn. Van dergelijke verande
ringen is bijvoorbeeld sprake als de bewerker wordt overgenomen of een ingrijpende aanpassing door
voert in zijn algemene voorwaarden. Ook grote veranderingen bij de verantwoordelijke zelf kunnen 
hier aanleiding toe geven, bijvoorbeeld als in de nieuwe situatie de persoonsgegevens die de bewerker 
verwerkt veel gevoeliger zijn dan voorheen het geval was.


4.4


Nader bekeken 


113 Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in NEN-ISO/IEC 27002:2007 nl, paragraaf 10.2.3. 
114 Artikel 14 lid 1 Wbp.
115 Artikel 14 lid 3 Wbp.
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Het aanbod aan dienstverlening kan in de loop van de tijd veranderen en ook kunnen de ervaringen 
die de verantwoordelijke met de bewerker heeft opgedaan aanleiding zijn om voor een andere bewer
ker of een andere vorm van dienstverlening te kiezen. Verder kan de aard van de verwerking of van  
de verwerkte persoonsgegevens in de loop van de tijd leiden tot nieuwe of andere risico’s voor de  
betrokkenen, bijvoorbeeld als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. De verantwoordelijke 
voert daarom een periodieke evaluatie uit en kiest op basis daarvan zo nodig voor een andere  
bewerker, een andere vorm van dienstverlening of voor aanscherping van de afspraken in het  
bewerkerscontract. Bij dit laatste neemt de verantwoordelijke ook de getrokken lessen uit de opge
treden beveiligings incidenten mee.


4 beVeiLiGiNG bij VerwerkiNG dOOr eeN bewerker
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Verantwoordelijken die in strijd handelen met het bepaalde in de Wbp kunnen op verschillende  
manieren in rechte worden aangesproken, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijk. Betrokkenen  
hebben een aantal mogelijkheden om zelf hun recht te halen, zowel op grond van de Wbp als op grond 
van het algemene bestuursrecht en het civiele recht. Daarnaast heeft het CBp als toezichthouder een 
aantal bestuursrechtelijke mogelijkheden om te handhaven op het bepaalde in de Wbp.


Maatregelen door betrokkenen
Waar van toepassing kunnen betrokkenen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de beveiliging van 
hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te kiezen voor sterke (moeilijk te raden) wachtwoorden 
en door gebruikte apparatuur voldoende te beveiligen. Betrokkenen die menen dat hun persoons
gegevens onvoldoende worden beveiligd, kunnen actie ondernemen door hun vraag of klacht voor te 
leggen aan de verantwoordelijke. Verder kunnen zij gebruikmaken van het recht op inzage, correctie, 
verwijdering en verzet.116 Het recht op inzage en correctie kan betrokkenen helpen bij het achterhalen 
en laten corrigeren van fouten of onvolledigheden in hun persoonsgegevens. Het recht op verwijdering 
en verzet geeft betrokkenen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zich te onttrekken aan 
verwerkingen die voor hen risicovol zijn. Het cbp heeft op www.mijnprivacy.nl concrete hulp middelen 
voor betrokkenen gepubliceerd, waaronder voorbeeldbrieven aan verantwoordelijken. 


Als een verantwoordelijke zich niet houdt aan het bepaalde in de Wbp, kan een betrokkene ook zelf de 
rechter vragen om een verbod op te leggen op het verder verwerken van bepaalde persoonsgegevens117 


of om hem/haar een schadevergoeding toe te kennen.118 


De Wbp biedt betrokkenen daarnaast in een aantal specifieke gevallen (onder meer bij weigering  
van inzage in persoonsgegevens en bij weigering van een verzoek tot verbetering, aanvulling of  
verwijdering van gegevens) de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, mits  
de verantwoordelijke een bedrijf of een burger is. Als de verantwoordelijke een bestuursorgaan is,  
zijn de bezwaar en beroepsregels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.


Handhaving door het CBP


Het cbp heeft de wettelijke taak om toe te zien op de naleving van de Wbp.119 Daartoe beschikt het cbp 
over een aantal middelen.


De signalen die het cbp ontvangt via de signaalfunctie op www.mijnprivacy.nl, het telefonisch spreek
uur en per post geven een beeld van de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming 
van persoonsgegevens en kunnen voor het cbp aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen.


Het cbp kan op grond van een klacht van een belanghebbende of op eigen initiatief een onderzoek 
instellen naar de naleving van de Wbp.120 Daarbij kan het cbp zijn toezichthoudende bevoegdheden 
inzetten,121 waarbij een verantwoordelijke verplicht is alle gevraagde medewerking te verlenen.  
Het cbp kan inlichtingen vorderen, inzage vorderen in zakelijke gegevens, zaken en middelen  
onderzoeken (waaronder computerapparatuur) en ruimtes betreden, waaronder woningen.122 
Het aantal aangedragen zaken en de complexiteit daarvan neemt echter voortdurend toe, terwijl de 
middelen die het cbp ter beschikking staan begrensd zijn. Het cbp kan derhalve niet alle zaken die 
worden aangebracht in behandeling nemen en moet keuzes maken. Het cbp geeft prioriteit aan zaken 
waarbij het een vermoeden heeft van ernstige, structurele overtredingen die veel mensen treffen en 
waarbij het cbp door de inzet van handhavingsinstrumenten effectief verschil kan maken.123 


Indien de Wbp niet wordt nageleefd, kan het cbp bestuursdwang toepassen. Onder een last onder be
stuursdwang wordt verstaan het met feitelijk handelen optreden door een bestuursorgaan tegen een 
illegale situatie, doorgaans op kosten van de overtreder. Ook kan het cbp een last onder dwangsom 
opleggen. Een last onder dwangsom kan bijvoorbeeld inhouden dat een verantwoordelijke bepaalde 


5 HANDHAVING EN DE ROL VAN HET CBP


5.1


5.2


116 Artikelen 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40 en 41 Wbp.
117 Artikel 50 Wbp.
118 Artikel 49 Wbp.
119 Artikel 51 Wbp.
120 Artikel 60 Wbp.
121 Voor al zijn toezichthoudende activiteiten, niet alleen bij ambtshalve onderzoeken.
122 Artikel 61 lid 2 Wbp jo. artikel 5:15 Awb.
123 CBP, Beleidsregels handhaving door het CBP (http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_cbp-beleidsregels-cbp.aspx).
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beveiligingsmaatregelen moet treffen binnen een vastgestelde termijn op straffe van een dwangsom 
van een bepaald bedrag per dag. Als de verantwoordelijke niet voldoet aan de last, kan het te betalen 
geldbedrag fors oplopen, tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag. 


Het cbp werkt bij onderzoeken naar overtredingen van de Wbp met een internationaal karakter samen 
met collegatoezichthouders binnen en buiten de eu. 
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1


2


3


BIJLAGE: TEKST VAN DE GECITEERDE WETSARTIKELEN


Deze bijlage bevat de volledige tekst van artikel 12, 13 en 14 Wbp.


artikel 12 Wbp
1  Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de 


bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in  
opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 


2  De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wet
telijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de per
soonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen 
tot mede deling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Artikel 272, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.


artikel 13 Wbp
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 onno
dige ver zameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


artikel 14 Wbp
1  Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door een be


werker, draagt hij zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.  
De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die maatregelen. 


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


3  De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker 
 a de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 12, eerste lid en 
 b de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge artikel 13. 
4  Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan draagt de verantwoorde


lijke zorg dat de bewerker het recht van dat andere land nakomt, in afwijking van het derde lid, 
onder b. 


5  Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de 
rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, alsmede de 
beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 13 schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige 
vorm vastgelegd.
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Het College bescherming persoonsgegevens houdt onder de Wet bescher ming 


persoonsgegevens toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van 


persoonsgegevens regelen. Onduidelijkheid over wet- en regelgeving kan ten 


koste gaan van de bescherming van de gegevens van burgers. Daarom geeft  


het College in zijn  Richtsnoeren ten behoeve van toepassing in de praktijk 


nadere invulling aan de geldende wettelijke normen.  


Rechterlijke uitspraken kunnen naast wetswijzigingen, technische ontwikke-


lingen en praktijkervaringen aanleiding geven tot aanvulling of herziening  


van deze richtsnoeren. Deze richtsnoeren  treden in werking met ingang van  


1 maart 2013, zijnde de datum van publicatie in de Staatscourant.


colofon


Beveiliging van persoonsgegevens
College bescherming persoonsgegevens, 
Den Haag, februari 2013.


© Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt door middel  
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke  
toestemming van het College bescherming  
persoonsgegevens.  
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Primary eval subjects



				Data Processing Agreement Requirements		Source		Amazon		Microsoft		Google

				Description

								Amazon Web Services Customer Agreement,  Data Processing Addendum (DPA)		Microsoft Online Service Terms, Data Processing Terms, EU GDPR Terms		Google Cloud Platform License Agreement, Data Processing and Security Terms

				The cloud provider shall process the personal data only on documented instructions from the controller, unless required to do so by law to which the processor is subject; in such a case, the processor shall inform the controller of that legal requirement before processing, unless that law prohibits such information on important grounds of public interest.		GDPR		DPA article 2.3		DPT, Additional European Terms		DPST article 5.2

				The cloud provider ensures that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality		GDPR		DPA article 2.6		DPT, Security		DPST Appendix 2, article 4

				The contract affords sufficient guarantees in terms of technical security and organizational measures and a specification of security measures that the cloud provider must comply with.		GDPR		DPA article 3		https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/		DPST, article 6.1

				The provider shall not engage another processor without prior written authorisation of the controller. The processor shall inform the controller of any intended changes concerning the processors, giving the controller the opportunity to object.		GDPR		DPA article 7, no option to cancel the agreement		DPT, Privacy		DPST, article 11

				The cloud provider shall impose the same data protection obligations as set out in the contract between the controller and the processor on that other sub processor.		GDPR		DPA article 7.2.ii		DPT, Privacy		DPST, article 11.2

				The cloud provider assists the controller by appropriate technical and organisational measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of the controller's obligation to respond to requests for exercising the data subject's rights.		GDPR		DPA article 2.7				DPST, article 7

				The cloud provider assists the controller in ensuring compliance with the obligations regarding personal data breaches taking into account the nature of processing and the information available to the processor.		GDPR		DPA article 6		DPT, attachment 4, C		DPST, article 6.3

				The cloud provider at the choice of the controller, deletes or returns all the personal data to the controller after the end of the provision of services, and deletes existing copies.		GDPR		CA article 7.3		DPT, attachment 4, C		DPST, article 7

				The cloud provider makes available all information necessary to demonstrate compliance with the obligations and allow for and contribute to audits, including inspections, conducted by the controller or another auditor mandated by the controller.		GDPR		DPA article 5		DPT, Microsoft Audits of Online Services		DPST, article 6.4 and 6.5



				Security Requirements		Source		Amazon		Microsoft		Google

				Description

								Amazon Web Services Customer Agreement,  Data Processing Addendum (DPA)		Microsoft Online Service Terms, Data Processing Terms, EU GDPR Terms		Google Cloud Platform License Agreement, Data Processing and Security Terms

				The provider must ensure high quality authorization and authentication mechanisms.		GDPR

				Communications between cloud provider and client as well as between data centres should be encrypted (in transit). Data at rest (in storage) is also encrypted.		GDPR		https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Security/Security_Storage_Services_Whitepaper.pdf		DPT, Security		https://cloud.google.com/security/encryption-at-rest/

				There is a policy document for information security that described the measures that the provider takes to secure the processed personal data. 		Wp29		AWS Security standards, aws.amazon.com/security		https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/		Appendix 2

				All responsibilities, both at management level and at executive level, are clearly defined and invested.		AP		unverifiable		unverifiable		unverifiable

				All employees of the provider (including external staff) receive suitable and regular training on the security and security procedures of the organization.		AP				DPT, Security		Appendix 2, article 4

				IT facilities and equipment are physically protected against unauthorized access and against damage and malfunctions. 		AP		AWS Security standards, 1.2.3		DPT, Security		Appendix 2, article 1

				There are procedures to allow authorized users to access the information systems and services they need for the performance of their tasks and to prevent unauthorized access to information systems.		AP		AWS Security standards, 1.2.2		DPT, Security		Appendix 2, article 2

				Activities that users perform with personal data are recorded in log files. The same applies to other relevant events, such as attempts to gain unauthorized access to personal data and disruptions that can lead to mutilation or loss of personal data. 		AP		Via AWS Cloudtrail		DPT, Security		Appendix 2, article 3, https://cloud.google.com/logging/docs/audit/

				There are procedures for the timely and effective handling of security incidents and vulnerabilities in security as soon as they are reported. 		AP		https://aws.amazon.com/security/vulnerability-reporting/		https://azure.microsoft.com/nl-nl/blog/microsoft-incident-response-and-shared-responsibility-for-cloud-computing/		https://cloud.google.com/security/overview/whitepaper#vulnerability_management

				By organizing continuity management in the organization, the consequences are limited to an acceptable level, using a combination of preventive measures and remedial measures.		AP		Annex 1, article 1		DPT, Security		Appendix 2, article 1

				The provider has developed policies for the protection and confidentiality of personal data. The policy states that personal data will only be processed on behalf of the controller.		AP

				The cloud service provider can provide a copy of a third party audit certificate or a copy of the audit report verifying the certification. Such certification would, as a minimum, indicate that data protection controls have been subject to audit or review against a recognised standard.				ISO 27001 certified		ISO 27001 certified		ISO 27001 certified, SOC2, SOC3



				Isolation		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				The provider does not use its physical control over data from different clients to link personal data.		Wp29

				There is adequate governance of the rights and roles for accessing personal data, which is reviewed on a regular basis. The implementation of roles with excessive privileges is avoided (e.g., no user or administrator access the entire cloud).		Wp29		unverifiable		unverifiable		unverifiable

				The cloud provider guarantees that it will not use the personal data for other and/or own purposes and shall only process the personal data on behalf of the controller. 		Wp29

				The client must check whether the data is completely separated from the data of other customers of the cloud provider.		AP		Option to run EC2 instances on dedicated host		Multi-tenant		Multi-tenant







Secondary eval subjects



				Contractual safeguards		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				Details on the client’s instructions to be issued to the provider, with particular regard to the applicable SLAs (which should be objective and measurable) and relevant penalties.		Wp29		https://aws.amazon.com/ec2/sla/		https://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/sla/		https://cloud.google.com/terms/sla/

				Subject and time frame of the cloud service to be provided by the cloud provider, extent, manner and purpose of the processing of personal data by the cloud provider as well as the types of personal data processed.		Wp29		https://aws.amazon.com/ec2/sla/		https://azure.microsoft.com/nl-nl/support/legal/sla/		https://cloud.google.com/terms/sla/

				Only authorised persons have access to the data; a confidentiality clause is included in the contract vis-à-vis the provider and its employees.		Wp29		DPT, Article 2.6		DPT, Security		Appendix 2, article 4

				The provider is obliged to name all its sub-contractors – e.g. in a public digital register – and ensure access to information for the client of any changes in order to enable him to object to those changes or terminate the contract.		Wp29		https://aws.amazon.com/compliance/third-party-access/ 
no current Subprocessors		https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41174		https://cloud.google.com/terms/subprocessors

				The provider notifies any legally binding request for disclosure of the personal data by a law enforcement authority, unless such disclosure is otherwise prohibited.		Wp29		AWS Customer Agreement, article 3.2		Privacy and Security Terms, Disclosure of Customer Data		Cloud Platform License Agreement, article 8

				The provider notifies the client of any data breach which affects the cloud client’s data. 		Wp29

				The cloud provider can guarantee lawfulness of cross-border data transfers and limit the transfers to countries chosen by the client, if possible.		Wp29

				Obligation of the cloud provider to provide a list of locations in which the data may be processed.		Wp29

				Specification of the conditions for returning the (personal) data or destroying the data once the service is concluded. Furthermore, it must be ensured that personal data are erased securely at the request of the cloud client.		Wp29



				Availability		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				The provider provides timely and reliable access to personal data.		Wp29		n/a		n/a		n/a

				The client should check whether it always has and will have access to the data (also in case of bankruptcy).		Wp29		Availability of data in bankruptcy uncertain		Availability of data in bankruptcy uncertain		Availability of data in bankruptcy uncertain

				The cloud client should check whether and how the provider guarantees the portability of data and services prior to ordering a cloud service.		Wp29

				The cloud provider has adopted reasonable measures to cope with the risk of disruptions, such as backup internet network links, redundant storage and effective data backup mechanisms.		Wp29



				Integrity		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				What audit trails are in place so the client can monitor who is accessing which data?		Wp29		Via AWS Cloudtrail		DPT, Security		Appendix 2, article 3, https://cloud.google.com/logging/docs/audit/

				How quickly could the cloud provider restore your data (without alteration) from a back-up if it suffered a major data loss?		Wp29		unverifiable		unverifiable		unverifiable

				Interference with the integrity of IT systems in the cloud can be prevented or detected by means of intrusion detection / prevention systems (IPS / IDS).		Wp29



				Confidentiality		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				How quickly will the cloud provider react if a security vulnerability is identified in their product?		Wp29		unverifiable		unverifiable		unverifiable

				Can the cloud provider provide an appropriate third party security assessment?		Wp29		EY		Deloitte		EY

				Does this comply with an appropriate industry code of practice or other quality standard?		Wp29		ISO 27001		ISO 27001		ISO 27001

				Remote administration of the cloud platform should only take place via a secure communication channel.		Wp29

				What are the data deletion and retention timescales? Does this include end of-life destruction?		Wp29		deletion 30 days upon termination		90 days retention period		30 days recovery period, 180 days EoL destruction

				Will the cloud provider delete all of your data securely if you decide to withdraw from the cloud in the future?		Wp29		unverifiable		no		unverifiable

				Further technical measures aiming at ensuring confidentiality include authorization mechanisms and strong authentication (e.g. two-factor authentication).		Wp29		2FA available		2FA available		2FA available

				Contractual clauses should also impose confidentiality obligations on employees of cloud clients, cloud providers and subcontractors.		Wp29

				Only authorized persons can have access to data.		Wp29



				Transparency		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				The cloud client should also provide any further information such as on the recipients or categories of recipients of the data, which can also include processors and sub-processors.		Wp29		Only Subprocessors, if applicable		Only Subprocessors, if applicable		Only Subprocessors, if applicable

				The contract should provide for logging and auditing of relevant processing operations on personal data that are performed by the cloud provider or the subcontractors.		Wp29

				A general obligation on the provider’s part to give assurance that its internal organisation and data processing arrangements (and those of its sub-processors, if any) are compliant with the applicable national and international legal requirements and standards.		Wp29		DPA, article 2.2		General Terms		Google Cloud Platform License Agreement, article 11

				If the provision of the service requires the installation of software on the cloud client’s systems (e.g., browser plug-ins), the cloud provider should as a matter of good practice inform the client about this circumstance and in particular about its implications from a data protection and data security point of view. Vice versa, the cloud client should raise this matter ex ante, if it is not addressed sufficiently by the cloud provider.		Wp29		n/a		n/a		n/a



				Legal		Source		Amazon		Microsoft 		Google

				Description

				The cloud provider must inform the client about relevant changes concerning the respective cloud service such as the implementation of additional functions.		Wp29










 


 


A N N E X  4  


Requirements cloud providers 


 


 


Create a record of the personal data you hold and how it will be processed in the 


cloud. 


Carry out a risk analysis before transferring the data to the cloud an do a regularly 


update. 


 Details on the client’s instructions to be issued to the provider, with particular regard to 


the applicable SLAs (which should be objective and measurable) and relevant 


penalties. 


Subject and time frame of the cloud service to be provided by the cloud provider, 


extent, manner and purpose of the processing of personal data by the cloud provider 


as well as the types of personal data processed. 


Only authorised persons have access to the data; a confidentiality clause is included in 


the contract vis-à-vis the provider and its employees. 


The provider is obliged to name all its sub-contractors – e.g. in a public digital register 


– and ensure access to information for the client of any changes in order to enable him 


to object to those changes or terminate the contract. 


The provider notifies any legally binding request for disclosure of the personal data by 


a law enforcement authority, unless such disclosure is otherwise prohibited. 


The provider is obliged to co-operate with regard to the client’s right to monitor 


processing operations. 


The provider shall facilitate the exercise of data subjects’ rights to access/correct/erase 


their data. 


The provider notifies the client of any data breach which affects the cloud client’s data.  


The cloud provider can guarantee lawfulness of cross-border data transfers and limit 


the transfers to countries chosen by the client, if possible. 


Obligation of the cloud provider to provide a list of locations in which the data may be 


processed. 


Specification of the conditions for returning the (personal) data or destroying the data 


once the service is concluded. Furthermore, it must be ensured that personal data are 


erased securely at the request of the cloud client. 


The client should request logging of processing operations performed by the provider 


and its sub-contractors; the client should be empowered to audit such processing 


operations. 


The cloud client should make sure that the cloud provider ensures secure erasure and 


that the contract between the provider and the client contains clear provision for the 


erasure of personal data 
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 The cloud provider shall only process the personal data only on documented 


instructions from the controller, unless required to do so by law to which the processor 


is subject; in such a case, the processor shall inform the controller of that legal 


requirement before processing, unless that law prohibits such information on important 


grounds of public interest. 


The cloud provider ensures that persons authorised to process the personal data have 


committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation 


of confidentiality 


The contract affords sufficient guarantees in terms of technical security and 


organizational measures and a specification of security measures that the cloud 


provider must comply with. 


The provider shall not engage another processor without prior written authorisation of 


the controller. The processor shall inform the controller of any intended changes 


concerning the processors, giving the controller the opportunity to object. 


The cloud provider shall impose the same data protection obligations as set out in the 


contract between the controller and the processor on that other sub processor. 


The cloud provider assists the controller by appropriate technical and organisational 


measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of the controller's obligation to 


respond to requests for exercising the data subject's rights. 


The cloud provider assists the controller in ensuring compliance with the obligations 


regarding personal data breaches taking into account the nature of processing and the 


information available to the processor. 


The cloud provider at the choice of the controller, deletes or returns all the personal 


data to the controller after the end of the provision of services, and deletes existing 


copies. 


The cloud provider makes available all information necessary to demonstrate 


compliance with the obligations and allow for and contribute to audits, including 


inspections, conducted by the controller or another auditor mandated by the controller. 


 


The provider provides timely and reliable access to personal data. 


The client should check whether it always has and will have access to the data (also in 


case of bankruptcy). 


The cloud client should check whether and how the provider guarantees the portability 


of data and services prior to ordering a cloud service. 


The cloud provider has adopted reasonable measures to cope with the risk of 


disruptions, such as backup internet network links, redundant storage and effective 


data backup mechanisms. 


If there was a major outage at the cloud provider how would this impact on 


your business? 
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What audit trails are in place so the client can monitor who is accessing which data? 


How quickly could the cloud provider restore your data (without alteration) from a back-


up if it suffered a major data loss? 


Interference with the integrity of IT systems in the cloud can be prevented or detected 


by means of intrusion detection / prevention systems (IPS / IDS). 


 


How quickly will the cloud provider react if a security vulnerability is 


identified? 


Can the cloud provider provide an appropriate third party security assessment? 


Does this comply with an appropriate industry code of practice or other 


quality standard? 


Remote administration of the cloud platform should only take place via a secure 


communication channel. 


What are the data deletion and retention timescales? Does this include end of-life 


destruction? 


Will the cloud provider delete all data securely if the client decides to withdraw from the 


cloud in the future? 


Further technical measures aiming at ensuring confidentiality include authorization 


mechanisms and strong authentication (e.g. two-factor authentication). 


Contractual clauses should also impose confidentiality obligations on employees of 


cloud clients, cloud providers and subcontractors. 


Only authorized persons can have access to data. 


 


The provider should provide any further information such as on the categories of 


recipients of the data, which can also include processors and sub-processors. 


The provider informs the client about all relevant issues. 


The controller has rights to monitor and the cloud provider has corresponding 


obligations to cooperate. 


The contract should provide for logging and auditing of relevant processing operations 


on personal data that are performed by the cloud provider or the subcontractors. 


A general obligation on the provider’s part to give assurance that its internal 


organisation and data processing arrangements (and those of its sub-processors) are 


compliant with the applicable legal requirements and standards. 


The client is to be made aware of all subcontractors contributing to the provision of the 


respective cloud service. 


The provider informs client about the locations of all data centres personal data may be 


processed at. 


If the provision of the service requires the installation of software on the cloud client’s 


systems (e.g., browser plug-ins), the cloud provider should as a matter of good practice 


inform the client about this circumstance and in particular about its implications from a 
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data protection and data security point of view. Vice versa, the cloud client should raise 


this matter ex ante, if it is not addressed sufficiently by the cloud provider. 


 


The provider does not use its physical control over data from different clients to link 


personal data. 


There is adequate governance of the rights and roles for accessing personal data, 


which is reviewed on a regular basis. The implementation of roles with excessive 


privileges is avoided (e.g., no user or administrator access the entire cloud). 


The cloud provider guarantees that it will not use the personal data for other and/or 


own purposes and shall only process the personal data on behalf of the controller.  


The client must check whether the data is completely separated from the data of other 


customers of the cloud provider. 


 


The provider must ensure high quality authorization and authentication mechanisms. 


Communications between cloud provider and client as well as between data centres 


should be encrypted (in transit). Data at rest (in storage) is also encrypted. What key 


management is in place? 


 


There is a policy document for information security that described the measures that 


the provider takes to secure the processed personal data.  


All responsibilities, both at management level and at executive level, are clearly 


defined and invested. 


All employees of the provider (including external staff) receive suitable and regular 


training on the security and security procedures of the organization. 


IT facilities and equipment are physically protected against unauthorized access and 


against damage and malfunctions.  


There are procedures to allow authorized users to access the information systems and 


services they need for the performance of their tasks and to prevent unauthorized 


access to information systems. 


Activities that users perform with personal data are recorded in log files. The same 


applies to other relevant events, such as attempts to gain unauthorized access to 


personal data and disruptions that can lead to mutilation or loss of personal data.  


There are procedures for the timely and effective handling of security incidents and 


vulnerabilities in security as soon as they are reported.  


By organizing continuity management in the organization, the consequences are 


limited to an acceptable level, using a combination of preventive measures and 


remedial measures. 


The provider has developed policies for the protection and confidentiality of personal 


data. The policy states that personal data will only be processed on behalf of the 


controller. 
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The cloud service provider can provide a copy of a third party audit certificate or a copy 


of the audit report verifying the certification. Such certification would, as a minimum, 


indicate that data protection controls have been subject to audit or review against a 


recognised standard. 


 


Make sure you have a written contract in place with your cloud provider. 


The cloud provider must inform the client about relevant changes concerning the 


respective cloud service such as the implementation of additional functions. 
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Art. 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of 


the rights of the data subject 


1. 1The controller shall take appropriate measures to provide any information referred to 


in Articles 13 and 14 and any communication under Articles 15 to 22 and 34 relating to 


processing to the data subject in a concise, transparent, intelligible and easily accessible 


form, using clear and plain language, in particular for any information addressed 


specifically to a child. 2The information shall be provided in writing, or by other means, 


including, where appropriate, by electronic means. 3When requested by the data subject, 


the information may be provided orally, provided that the identity of the data subject is 


proven by other means. 


2. 1The controller shall facilitate the exercise of data subject rights under Articles 


15 to 22. 2In the cases referred to in Article 11(2), the controller shall not refuse to act on 


the request of the data subject for exercising his or her rights under Articles 15 to 22, 


unless the controller demonstrates that it is not in a position to identify the data subject. 


3. 1The controller shall provide information on action taken on a request under Articles 


15 to 22 to the data subject without undue delay and in any event within one month of 


receipt of the request. 2That period may be extended by two further months where 


necessary, taking into account the complexity and number of the requests. 3The 


controller shall inform the data subject of any such extension within one month of receipt 


of the request, together with the reasons for the delay. 4Where the data subject makes 


the request by electronic form means, the information shall be provided by electronic 


means where possible, unless otherwise requested by the data subject. 


4. If the controller does not take action on the request of the data subject, the controller shall 


inform the data subject without delay and at the latest within one month of receipt of the 


request of the reasons for not taking action and on the possibility of lodging a complaint 


with a supervisory authority and seeking a judicial remedy. 


5. 1Information provided under Articles 13 and 14 and any communication and any actions 


taken under Articles 15 to 22 and 34 shall be provided free of charge. 2Where requests 


from a data subject are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their 


repetitive character, the controller may either: 


1. charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing 


the information or communication or taking the action requested; or 


2. refuse to act on the request. 
3The controller shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive 


character of the request. 


6. Without prejudice to Article 11, where the controller has reasonable doubts concerning 


the identity of the natural person making the request referred to in Articles 15 to 21, the 


controller may request the provision of additional information necessary to confirm the 


identity of the data subject. 







7. 1The information to be provided to data subjects pursuant to Articles 13 and 14 may be 


provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, 


intelligible and clearly legible manner a meaningful overview of the intended 


processing. 2Where the icons are presented electronically they shall be machine-


readable. 


8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 


92 for the purpose of determining the information to be presented by the icons and the 


procedures for providing standardised icons. 


Suitable Recitals 


(58) The principle of transparency (59) Procedures for the exercise of the rights of the data 


subjects (60) Information obligation (73) Restrictions of rights and principles 


 


Art. 13 GDPRInformation to be provided where personal data are collected from the data 


subject 


1. Where personal data relating to a data subject are collected from the data subject, the 


controller shall, at the time when personal data are obtained, provide the data subject 


with all of the following information: 


1. the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the 


controller’s representative; 


2. the contact details of the data protection officer, where applicable; 


3. the purposes of the processing for which the personal data are intended as well 


as the legal basis for the processing; 


4. where the processing is based on point (f) of Article 6(1), the legitimate interests 


pursued by the controller or by a third party; 


5. the recipients or categories of recipients of the personal data, if any; 


6. where applicable, the fact that the controller intends to transfer personal data to a 


third country or international organisation and the existence or absence of an 


adequacy decision by the Commission, or in the case of transfers referred to 


in Article 46 or 47, or the second subparagraph of Article 49(1), reference to the 


appropriate or suitable safeguards and the means by which to obtain a copy of 


them or where they have been made available. 


2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the controller shall, at the time 


when personal data are obtained, provide the data subject with the following further 


information necessary to ensure fair and transparent processing: 


1. the period for which the personal data will be stored, or if that is not possible, the 


criteria used to determine that period; 


2. the existence of the right to request from the controller access to and rectification 


or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data 


subject or to object to processing as well as the right to data portability; 







3. where the processing is based on point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 


9(2), the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting 


the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 


4. the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 


5. whether the provision of personal data is a statutory or contractual requirement, 


or a requirement necessary to enter into a contract, as well as whether the data 


subject is obliged to provide the personal data and of the possible consequences 


of failure to provide such data; 


6. the existence of automated decision-making, including profiling, referred to 


in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about 


the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences 


of such processing for the data subject. 


3. Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than 


that for which the personal data were collected, the controller shall provide the data 


subject prior to that further processing with information on that other purpose and with 


any relevant further information as referred to in paragraph 2. 


4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply where and insofar as the data subject already has 


the information. 


Suitable Recitals 


(60) Information obligation (61) Time of information (62) Exceptions to the obligation to provide 


information 


 


Art. 14 GDPRInformation to be provided where personal data have not been obtained from 


the data subject 


1. Where personal data have not been obtained from the data subject, the controller shall 


provide the data subject with the following information: 


1. the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the 


controller’s representative; 


2. the contact details of the data protection officer, where applicable; 


3. the purposes of the processing for which the personal data are intended as well 


as the legal basis for the processing; 


4. the categories of personal data concerned; 


5. the recipients or categories of recipients of the personal data, if any; 


6. where applicable, that the controller intends to transfer personal data to a 


recipient in a third country or international organisation and the existence or 


absence of an adequacy decision by the Commission, or in the case of transfers 


referred to in Article 46 or 47, or the second subparagraph of Article 49(1), 


reference to the appropriate or suitable safeguards and the means to obtain a 


copy of them or where they have been made available. 







2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the controller shall provide the 


data subject with the following information necessary to ensure fair and transparent 


processing in respect of the data subject: 


1. the period for which the personal data will be stored, or if that is not possible, the 


criteria used to determine that period; 


2. where the processing is based on point (f) of Article 6(1), the legitimate interests 


pursued by the controller or by a third party; 


3. the existence of the right to request from the controller access to and rectification 


or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data 


subject and to object to processing as well as the right to data portability; 


4. where processing is based on point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), 


the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting the 


lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 


5. the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 


6. from which source the personal data originate, and if applicable, whether it came 


from publicly accessible sources; 


7. the existence of automated decision-making, including profiling, referred to 


in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about 


the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of 


such processing for the data subject. 


3. The controller shall provide the information referred to in paragraphs 1 and 2: 


1. within a reasonable period after obtaining the personal data, but at the latest 


within one month, having regard to the specific circumstances in which the 


personal data are processed; 


2. if the personal data are to be used for communication with the data subject, at 


the latest at the time of the first communication to that data subject; or 


3. if a disclosure to another recipient is envisaged, at the latest when the personal 


data are first disclosed. 


4. Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than 


that for which the personal data were obtained, the controller shall provide the data 


subject prior to that further processing with information on that other purpose and with 


any relevant further information as referred to in paragraph 2. 


5. Paragraphs 1 to 4 shall not apply where and insofar as: 


1. the data subject already has the information; 


2. the provision of such information proves impossible or would involve a 


disproportionate effort, in particular for processing for archiving purposes in the 


public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, 


subject to the conditions and safeguards referred to in Article 89(1) or in so far as 


the obligation referred to in paragraph 1 of this Article is likely to render 


impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that 







processing. In such cases the controller shall take appropriate measures to 


protect the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, including 


making the information publicly available; 


3. obtaining or disclosure is expressly laid down by Union or Member State law to 


which the controller is subject and which provides appropriate measures to 


protect the data subject’s legitimate interests; or 


4. where the personal data must remain confidential subject to an obligation of 


professional secrecy regulated by Union or Member State law, including a 


statutory obligation of secrecy. 


 


Suitable Recitals 


(60) Information obligation (61) Time of information (62) Exceptions to the obligation to provide 


information 


 


Art. 15 GDPRRight of access by the data subject 


1. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to 


whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that 


is the case, access to the personal data and the following information: 


1. the purposes of the processing; 


2. the categories of personal data concerned; 


3. the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or 


will be disclosed, in particular recipients in third countries or international 


organisations; 


4. where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, 


or, if not possible, the criteria used to determine that period; 


5. the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of 


personal data or restriction of processing of personal data concerning the data 


subject or to object to such processing; 


6. the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 


7. where the personal data are not collected from the data subject, any available 


information as to their source; 


8. the existence of automated decision-making, including profiling, referred to 


in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about 


the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences 


of such processing for the data subject. 


2. Where personal data are transferred to a third country or to an international organisation, 


the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards 


pursuant to Article 46 relating to the transfer. 


3. 1The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. 2For any 


further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee 







based on administrative costs. 3Where the data subject makes the request by electronic 


means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be 


provided in a commonly used electronic form. 


4. The right to obtain a copy referred to in paragraph 3 shall not adversely affect the rights 


and freedoms of others. 


Suitable Recitals 


(63) Right of access (64) Identity verification 


 


Art. 16 GDPRRight to rectification 
1The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the 


rectification of inaccurate personal data concerning him or her. 2Taking into account the purposes 


of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data 


completed, including by means of providing a supplementary statement. 


Suitable Recitals 


(65) Right of rectification and erasure 


 


Art. 17 GDPRRight to erasure (‘right to be forgotten’) 


1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal 


data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the 


obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds 


applies: 


1. the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which 


they were collected or otherwise processed; 


2. the data subject withdraws consent on which the processing is based according 


to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other 


legal ground for the processing; 


3. the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are 


no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to 


the processing pursuant to Article 21(2); 


4. the personal data have been unlawfully processed; 


5. the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in 


Union or Member State law to which the controller is subject; 


6. the personal data have been collected in relation to the offer of information 


society services referred to in Article 8(1). 


2. Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to 


paragraph 1 to erase the personal data, the controller, taking account of available 


technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including 


technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that the 


data subject has requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or 


replication of, those personal data. 







3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is necessary: 


1. for exercising the right of freedom of expression and information; 


2. for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or 


Member State law to which the controller is subject or for the performance of a 


task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested 


in the controller; 


3. for reasons of public interest in the area of public health in accordance with 


points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3); 


4. for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research 


purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the 


right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair 


the achievement of the objectives of that processing; or 


5. for the establishment, exercise or defence of legal claims. 


Suitable Recitals 


(65) Right of rectification and erasure (66) Right to be forgotten 


 


Art. 18 GDPRRight to restriction of processing 


1. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing 


where one of the following applies: 


1. the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period 


enabling the controller to verify the accuracy of the personal data; 


2. the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the 


personal data and requests the restriction of their use instead; 


3. the controller no longer needs the personal data for the purposes of the 


processing, but they are required by the data subject for the establishment, 


exercise or defence of legal claims; 


4. the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the 


verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the 


data subject. 


2. Where processing has been restricted under paragraph 1, such personal data shall, with 


the exception of storage, only be processed with the data subject’s consent or for the 


establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of 


another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or 


of a Member State. 


3. A data subject who has obtained restriction of processing pursuant to paragraph 1 shall 


be informed by the controller before the restriction of processing is lifted. 


Suitable Recitals 


(67) Restriction of processing 


 







Art. 19 GDPRNotification obligation regarding rectification or erasure of personal data or 


restriction of processing 
1The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of 


processing carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient 


to whom the personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves 


disproportionate effort. 2The controller shall inform the data subject about those recipients if the 


data subject requests it. 


Suitable Recitals 


(66) Right to be forgotten 


 


Art. 20 GDPRRight to data portability 


1. The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, 


which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and 


machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller 


without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, 


where: 


1. the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point 


(a) of Article 9(2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and 


2. the processing is carried out by automated means. 


2. In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject 


shall have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to 


another, where technically feasible. 


3. 1The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be without 


prejudice to Article 17. 2That right shall not apply to processing necessary for the 


performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 


authority vested in the controller. 


4. The right referred to in paragraph 1 shall not adversely affect the rights and freedoms of 


others. 


Suitable Recitals 


(68) Right of data portability 


 


Art. 21 GDPRRight to object 


1. 1The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular 


situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based 


on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions. 2The 


controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates 


compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and 


freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims. 


2. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall 


have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her 







for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct 


marketing. 


3. Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal 


data shall no longer be processed for such purposes. 


4. At the latest at the time of the first communication with the data subject, the right referred 


to in paragraphs 1 and 2 shall be explicitly brought to the attention of the data subject and 


shall be presented clearly and separately from any other information. 


5. In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 


2002/58/EC, the data subject may exercise his or her right to object by automated means 


using technical specifications. 


6. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or 


statistical purposes pursuant to Article 89(1), the data subject, on grounds relating to his 


or her particular situation, shall have the right to object to processing of personal data 


concerning him or her, unless the processing is necessary for the performance of a task 


carried out for reasons of public interest. 


Suitable Recitals 


(69) Right to object (70) Right to object to direct marketing 


 


Art. 22 GDPRAutomated individual decision-making, including profiling 


1. The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on 


automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or 


her or similarly significantly affects him or her. 


2. Paragraph 1 shall not apply if the decision: 


1. is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data 


subject and a data controller; 


2. is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and 


which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights 


and freedoms and legitimate interests; or 


3. is based on the data subject’s explicit consent. 


3. In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the data controller shall 


implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and 


legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the 


controller, to express his or her point of view and to contest the decision. 


4. Decisions referred to in paragraph 2 shall not be based on special categories of personal 


data referred to in Article 9(2)1), unless point (a) or (g) of Article 9(2) applies and suitable 


measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests 


are in place. 


Suitable Recitals 


(71) Profiling (72) Guidance of the European Data Protection Board regarding profiling (91) 


Necessity of a data protection impact assessment 







 


Art. 23 GDPRRestrictions 


1. Union or Member State law to which the data controller or processor is subject may 


restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations and rights provided 


for in Articles 12 to 22 and Article 34, as well as Article 5 in so far as its provisions 


correspond to the rights and obligations provided for in Articles 12 to 22, when such a 


restriction respects the essence of the fundamental rights and freedoms and is a 


necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard: 


1. national security; 


2. defence; 


3. public security; 


4. the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the 


execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the 


prevention of threats to public security; 


5. other important objectives of general public interest of the Union or of a Member 


State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a 


Member State, including monetary, budgetary and taxation a matters, public 


health and social security; 


6. the protection of judicial independence and judicial proceedings; 


7. the prevention, investigation, detection and prosecution of breaches of ethics for 


regulated professions; 


8. a monitoring, inspection or regulatory function connected, even occasionally, to 


the exercise of official authority in the cases referred to in points (a) to (e) and 


(g); 


9. the protection of the data subject or the rights and freedoms of others; 


10. the enforcement of civil law claims. 


2. In particular, any legislative measure referred to in paragraph 1 shall contain specific 


provisions at least, where relevant, as to: 


1. the purposes of the processing or categories of processing; 


2. the categories of personal data; 


3. the scope of the restrictions introduced; 


4. the safeguards to prevent abuse or unlawful access or transfer; 


5. the specification of the controller or categories of controllers; 


6. the storage periods and the applicable safeguards taking into account the nature, 


scope and purposes of the processing or categories of processing; 


7. the risks to the rights and freedoms of data subjects; and 


8. the right of data subjects to be informed about the restriction, unless that may be 


prejudicial to the purpose of the restriction. 


Suitable Recitals 


(73) Restrictions of rights and principles 








 


A N N E X  2  


G U I D E L I N E S  –  B E S T  P R A C T I C E S  W P 2 9  A N D  D D P A  


 


Introduction 


 


1. In this Annex we provide an overview of the guidelines and best practices as submitted by 


the Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal 


Data ("WP29") and the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). 


Special emphasis is laid on the contractual arrangements that should regulate the 


relationship between a controller and a processor in this connection.  


 


WP29 


 


2. The opinion of The EU Data Protection Authorities, united in the Working Party on the 


Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data ("WP29") analyses 


the obligations for controllers in the European Economic Area ("EEA") and for cloud service 


providers with clients in the EEA regarding cloud computing.1 The relevant legal framework in 


this regard is the GDPR. The GDPR applies in every case where personal data are being 


processed as a result of the use of cloud computing services. 


 


3. Although the WP29’s opinions and guidelines are not binding, since it is an advisory body 


made up of a representative from the data protection authority of each EU Member State, 


and includes the European Data Protection Supervisor and the European Commission, these 


guidelines can assist in understanding how European data protection authorities will interpret 


various requirements of the GDPR. 


 


4. The WP29 emphasizes that “in the current cloud computing scenario, clients of cloud 


computing services may not have room for manoeuvre in negotiating the contractual terms of 


use of the cloud services as standardised offers are a feature of many cloud computing 


services. Nevertheless, it is ultimately the client who decides on the allocation of part or the 


totality of processing operations to cloud services for specific purposes; the cloud provider’s 


role will be that of a contractor vis-à-vis the client, which is the key point in this case. […] the 


imbalance in the contractual power of a small controller with respect to large service 


providers should not be considered as a justification for the controller to accept clauses and 


terms of contracts which are not in compliance with data protection law. For this reason, the 


                                                      
1 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196.  







 


controller must choose a cloud provider that guarantees compliance with data protection 


legislation. Special emphasis must be placed on the features of the applicable contracts – 


these must include a set of standardised data protection safeguards including […] – as well 


as on additional mechanisms that can prove suitable for facilitating due diligence and 


accountability.”2 


 


Controller / processor 


5. Cloud computing involves particular two different players. It is important to assess and clarify 


the role of each of these players in order to establish their specific obligations with regard to 


data protection legislation. According to the WP29, the cloud provider can be considered a 


data processor while the client should be considered the controller: 


 


The cloud client determines the ultimate purpose of the processing and decides on the outsourcing of 


this processing and the delegation of all or part of the processing activities to an external organisation. 


The cloud client therefore acts as a data controller. The cloud provider is the entity that provides the 


cloud computing services in the various forms discussed above. When the cloud provider supplies the 


means and the platform, acting on behalf of the cloud client, the cloud provider is considered as a data 


processor.3  


 


Contractual safeguards  


6. Where controllers decide to contract cloud computing services, they are required to choose a 


processor providing sufficient guarantees in respect of the technical security measures and 


organizational measures governing the processing to be carried out, and must ensure 


compliance with those measures. 


 


7. The contract must at a minimum establish the fact, in particular, that the processor is to 


follow the instructions of the controller and that the processor must implement technical and 


organizational measures to adequately protect personal data. To ensure legal certainty the 


contract should also set forth the following issues:4 


i. Details on the (extent and modalities of the) client’s instructions to be issued to the provider, 


with particular regard to the applicable SLAs (which should be objective and measurable) and 


the relevant penalties (financial or otherwise including the ability to sue the provider in case of 


non-compliance). 


ii. Specification of security measures that the cloud provider must comply with, depending on the 


risks represented by the processing and the nature of the data to be protected. It is of great 


importance that concrete technical and organizational measures are specified such as those 


outlined below. 


                                                      
2 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 8.  
3 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 7-8. 
4 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 1 July 2012, WP196, p. 13-14. 







 


iii. Subject and time frame of the cloud service to be provided by the cloud provider, extent, 


manner and purpose of the processing of personal data by the cloud provider as well as the 


types of personal data processed. 


iv. Specification of the conditions for returning the (personal) data or destroying the data once the 


service is concluded. Furthermore, it must be ensured that personal data are erased securely 


at the request of the cloud client. 


v. Inclusion of a confidentiality clause, binding both upon the cloud provider and any of its 


employees who may be able to access the data. Only authorized persons can have access to 


data. 


vi. Obligation on the provider’s part to support the client in facilitating exercise of data subjects’ 


rights to access, correct or delete their data. 


vii. The contract should expressly establish that the cloud provider may not communicate the data 


to third parties, even for preservation purposes unless it is provided for in the contract that 


there will be subcontractors. The contract should specify that subprocessors may only be 


commissioned on the basis of a consent that can be generally given by the controller in line 


with a clear duty for the processor to inform the controller of any intended changes in this 


regard with the controller retaining at all times the possibility to object to such changes or to 


terminate the contract. There should be a clear obligation of the cloud provider to name all the 


subcontractors commissioned (e.g., in a public digital register). It must be ensured that 


contracts between cloud provider and subcontractor reflect the stipulations of the contract 


between cloud client and cloud provider (i.e. that sub-processors are subject to the same 


contractual duties than the cloud provider). In particular, it must be guaranteed that both cloud 


provider and all subcontractors shall act only on instructions from the cloud client. As explained 


in the chapter on sub-processing the chain of liability should be clearly set in the contract. It 


should set out the obligation on the part of the processor to frame international transfers, for 


instance by signing contracts with subprocessors, based on the 2010/87/EU standard 


contractual clauses. 


viii. Clarification of the responsibilities of the cloud provider to notify the cloud client in the event of 


any data breach which affects the cloud client’s data. 


ix. Obligation of the cloud provider to provide a list of locations in which the data may be 


processed.  


x. The controller’s rights to monitor and the cloud provider’s corresponding obligations to 


cooperate. 


xi. It should be contractually fixed that the cloud provider must inform the client about relevant 


changes concerning the respective cloud service such as the implementation of additional 


functions. 


xii. The contract should provide for logging and auditing of relevant processing operations on 


personal data that are performed by the cloud provider or the subcontractors. 


xiii. Notification of cloud client about any legally binding request for disclosure of the personal data 


by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under 


criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation. 


xiv. A general obligation on the provider’s part to give assurance that its internal organisation and 


data processing arrangements (and those of its sub-processors, if any) are compliant with the 


applicable national and international legal requirements and standards. 







 


 


Technical and organisational measures of data protection and security 


 


8. The GDPR puts full responsibility on cloud clients (acting as data controllers) to choose cloud 


providers that implement adequate technical and organisational security measures to protect 


personal data and to be able to demonstrate accountability. The goals of data security are 


availability, integrity, confidentiality, transparency, isolation, intervenability, portability and 


accountability.5 


 Availability: it should be checked whether the (public) cloud provider has adopted 


reasonable measures to cope with the risk of disruptions, such as backup internet 


network links, redundant storage and effective data backup mechanisms. 


 Integrity: Interference with the integrity of IT systems in the cloud can be prevented or 


detected by means of intrusion detection / prevention systems (IPS / IDS).  


 Confidentiality: Communications between cloud provider and client as well as 


between data centres should be encrypted. Remote administration of the cloud 


platform should only take place via a secure communication channel. If a client plans 


to not only store, but also further process personal data in the cloud (e.g., searching 


databases for records), he must bear in mind that encryption cannot be maintained 


during processing of the data (except of very specific computations). 


 Transparency: The cloud client is only capable of assessing the lawfulness of the 


processing of personal data in the cloud if the provider informs the client about all 


relevant issues. A controller contemplating engaging a cloud provider should carefully 


check the cloud provider’s terms and conditions and assess them from a data 


protection point of view. Technical and organisational measures must support 


transparency to allow review. 


 Isolation: Achieving isolation first requires adequate governance of the rights and 


roles for accessing personal data, which is reviewed on a regular basis. The 


implementation of roles with excessive privileges should be avoided (e.g., no user or 


administrator should be authorised to access the entire cloud). More generally, 


administrators and users must only be able to access the information that is 


necessary for their legitimate purposes (least privilege principle). 


 Intervenability: The contract between the controller and the cloud provider should 


stipulate that the cloud provider is obliged to support the controller in facilitating 


exercise of data subjects’ rights and to ensure that the same holds true for his 


relation to any subcontractor. 


 Portability: If a cloud client decides to migrate from one cloud provider to another, 


lack of interoperability may result in the impossibility or at least difficulties to transfer 


                                                      
5 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, WP 196, 1 July 2012, p. 14-15. 







 


the client’s (personal) data to the new cloud provider (so-called vendor lock-in). It 


must be verified whether and how the provider guarantees the portability of data and 


services prior to ordering a cloud service. Preferably, the provider should make use of 


standardised or open data formats and interfaces. In any event, contractual clauses 


stipulating assured formats, preservation of logical relations and any costs accruing 


from the migration to another cloud provider should be agreed on. 


 Accountability: Cloud providers should provide documentary evidence of appropriate 


and effective measures that deliver the outcomes of the data protection principles 


outlined in the previous sections. Procedures to ensure the identification of all data 


processing operations, to respond to access requests, the allocation of resources 


including the designation of data protection officers who are responsible for the 


organisation of data protection compliance, or independent certification procedures 


are examples of such measures. In addition, controllers should ensure that they are 


prepared to demonstrate the setting up of the necessary measures to the competent 


supervisory authority upon request. 


 


International transfers 


9. The GDPR provides for free flow of personal data to countries located outside the EEA only if 


that country or the recipient provides an adequate level of data protection.6 Otherwise 


specific safeguards must be put in place by the controller and its processors.7  


 


10. Cloud customers should ask a potential cloud provider for a list of countries where data is 


likely to be processed and for information relating to the safeguards in place there. The cloud 


provider should be able to explain when data will be transferred to these locations.  


 


11. In the case of layered cloud services, information relating to the location of each sub-


processor involved in the processing of the data should also be available from the cloud 


provider, with details of the security arrangements in place. 


 


The Dutch Data Protection Authority (The Netherlands) 


 


12. The Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) has published a practical 


guide for the storage of medical patient data in the cloud and the way in which the controller 


must choose the right cloud provider.8 This guide is also not binding, but can assist in 


                                                      
6 Article 45 GDPR. 
7 Article 46 GDPR.  
8 Practical guide patient data in the cloud, 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/praktijkgids_patientgegevens_in_de_cloud_def.pdf, 
accessed on 22 March 2018.   



https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/praktijkgids_patientgegevens_in_de_cloud_def.pdf





 


understanding how the Dutch Data Protection Authority will interpret the requirements of the 


GDPR.  


 


13. The Data Protection Authority provides the following rules: 


 Risk analysis: the controller must carry out a risk analysis before transferring the data 


to the cloud. On the basis of this analysis the controller can know which risk are 


present. This risk analysis must be regularly updated. 


 Certification: the controller should check whether the cloud provider has a 


certification. Such a certificate proves that the cloud provider meets relevant practice 


standard. Different standards exist for the use of cloud services. The most relevant 


standards are ISAE 3402, ISO 27017 and NEN 7510. In addition, the general safety 


standards ISO 27001 and ISO 27002 also play a role. 


 Audit: a certificate is not mandatory. The reliability of a cloud provider can also be 


reflected in an audit report.  


 Access: the controller should check whether it always has and will have access to the 


data (also in case of bankruptcy). The controller should also make arrangements 


regarding the return of data (portability) in case of termination of the agreement.   


 
14. With regard to the security of personal data in the cloud, the Data Protection Authority states 


the following: 


- the cloud provider may only process the personal data on behalf of the controller; 


- the cloud provider is not allowed to do anything on its initiative with that data; 


- the cloud provider has a duty of confidentiality; 


- the controller must ensure that the cloud provider implements proper security measures; 


- the controller must check whether the data is completely separated from the data of other 


customers of the cloud provider.  


 


15. Attached is a document (in Dutch) submitted by the Dutch Data Protection Authority, 


providing guidelines concerning the protection of personal data.9 


 


                                                      
9 Dutch Data Protection Guidelines Security of Personal Data, February 2013, 


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-
persoonsgegevens.pdf.  



https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.pdf

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.pdf




Annex 6   Overview cloud based health services

		Healthcare Service Provider

		Description

		Website

		Cloud service provider



		Iris Healthcare

		Diabetic Digital Retinal Exam

		https://enterprise.microsoft.com/en-us/customer-story/industries/health/iris-increases-patient-engagement-help-microsoft-azure/ 

		Microsoft Azure 



		Colorado Center for Personalized Medicine

		Predict individual risk for disease at molecular level

		https://cloud.google.com/customers/colorado-center-for-personalized-medicine/ 

		Google Cloud Platform



		Philips

		Connected Health and wellness innovations

		https://aws.amazon.com/solutions/case- studies/philips/ 

		Amazon Web Services 



		Appian

		Storage and processing of healthcare data

		https://www.appian.com/industries/healthcare/ 

		Amazon Web Services



		DNAnexus

		Clinical Trial Solution

		https://www.dnanexus.com

		Microsoft Azure



		Illumina

		Sequencing and array bases solutions

		https://www.illumina.com

		Amazon Web Services










 


A N N E X  1  


L I S T  O F  R E Q U I R E M E N T S  U N D E R  T H E  G D P R  
 


 


Introduction - General Data Protection Regulation (“GDPR”)  


 


1. The EU General Data Protection Regulation ("GDPR") will replace the current Data 


Protection Directive 95/46/EC and will be directly applicable from 25 May 2018 in all EU 


Member States.  


 


Scope of the GDPR 


 
2. The GDPR applies to the processing personal data and sets out the requirements on the 


processing of personal data. Personal data means any information relating to an identified or 


identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be 


identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 


identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to 


the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that 


natural person.  


 
3. Processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or 


on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, 


organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, 


disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or 


combination, restriction, erasure or destruction.  


 


4. The GDPR applies to the processing of personal data by automated means, as well as to 


manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a 


filing system. The GDPR also applies to the processing of personal data in the context of the 


activities of an establishment of an organisation in the European Union, regardless of 


whether the processing takes place in the European Union or not. 


 


5. Genomics data are qualified as personal data within the meaning of the GDPR. The storage 


of genomics data (personal data) can be considered as a processing under the GDPR.  


 


Relevant parties  


 







 


6. The GDPR draws a distinction between a “data controller” and a “data processor” in order to 


recognise that not all organisations involved in the processing of personal data have the 


same degree of responsibility. The party which, alone or jointly with others, determines the 


purposes and means of the processing of personal data is called the controller, and the party 


which processes personal data on behalf of the controller is called the processor.  


 


7. Below we will provide an overview of the rights and obligations of a controller under the 


GDPR and when relevant, additional or deviating obligations of the processor.  


 


Data processing agreement 


 


8. Where processing is to be carried out by a processor on behalf of a controller, the controller 


shall use only processors providing sufficient guarantees to implement appropriate technical 


and organisational measures in such a manner that processing will meet the requirements of 


the GDPR and ensure the protection of the rights of the data subject. 


 


9. Processing by a processor must be governed by a contract that is binding on the processor 


with regard to the controller and sets out the subject-matter and duration of the processing, 


the nature and purpose of the processing, the type of personal data and categories of data 


subjects and the obligations and rights of the controller. That contract or other legal act must 


stipulate, in particular, that the processor: 


a. processes the personal data only on documented instructions from the controller, including 


with regard to transfers of personal data to a third country, unless required to do so by law to 


which the processor is subject; in such a case, the processor shall inform the controller of that 


legal requirement before processing, unless that law prohibits such information on important 


grounds of public interest; 


b. ensures that persons authorised to process the personal data have committed themselves to 


confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality; 


c. takes technical and organisational security measures; 


d. shall not engage another processor without prior specific or general written authorisation of the 


controller. In the case of general written authorisation, the processor shall inform the controller 


of any intended changes concerning the addition or replacement of other processors, thereby 


giving the controller the opportunity to object to such changes; 


e. shall impose the same data protection obligations as set out in the contract between the 


controller and the processor on that other sub processor; 


f. taking into account the nature of the processing, assists the controller by appropriate technical 


and organisational measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of the controller's 


obligation to respond to requests for exercising the data subject's rights; 


g. assists the controller in ensuring compliance with the obligations regarding personal data 


breaches taking into account the nature of processing and the information available to the 


processor; 







 


h. at the choice of the controller, deletes or returns all the personal data to the controller after the 


end of the provision of services relating to processing, and deletes existing copies unless law 


requires storage of the personal data; 


i. makes available to the controller all information necessary to demonstrate compliance with the 


obligations and allow for and contribute to audits, including inspections, conducted by the 


controller or another auditor mandated by the controller. 


 
Requirements 


 
10. The GDPR requires that personal data must be:1 


a. processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject 


(‘lawfulness, fairness and transparency’); 


b. collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner 


that is incompatible with those purposes (‘purpose limitation’); 


c. adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they 


are processed (‘data minimisation’); 


d. accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to 


ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are 


processed, are erased or rectified without delay (‘accuracy’); 


e. kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for 


the purposes for which the personal data are processed (‘storage limitation’); 


f. processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including 


protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction 


or damage, using appropriate technical or organisational measures (‘integrity and 


confidentiality’). 


 
11. The controller must be able to base the data processing on one of the six legal grounds 


provided by the GDPR:2 


a. the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or 


more specific purposes; 


b. processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or 


in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; 


c. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; 


d. processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another 


natural person; 


e. processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the 


exercise of official authority vested in the controller; 


f. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller 


 


12. Where processing is based on consent, the controller must be able to demonstrate that the 


data subject has consented to processing of his or her personal data. The data subject has 


                                                      
1 Article 5 GDPR.  
2 Article 6 GDPR. 







 


the right to withdraw his or her consent at any time. The withdrawal of consent however, 


does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Prior to 


giving consent, the data subject must be informed of the possibility to withdraw consent. It 


must be as easy to withdraw as to give consent. 


 
Special personal data 


 
13. The nature of some personal data entails that their processing can constitute a big intrusion 


of the data subject’s privacy, since such data contain sensitive information about someone. 


The GDPR refers to such data as special personal data. The processing of special personal 


data is subject to a stricter regime than the processing of ordinary personal data. Special 


personal data are “personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious 


or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, 


biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning 


health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.”3 The principle of 


the GDPR is that the processing of special personal data is prohibited. The GDPR and the 


Implementation Act provide a number of exemptions from this prohibition, such as explicit 


consent of the data subject. 


 
Exemption regarding genetic data 


14. The Implementation Act contains a specific exemption to the prohibition to process genetic 


data. The prohibition does not apply if this processing relates to the data subject from whom 


the genetic data have been obtained. The processing is therefore not allowed if it relates to 


other data subjects in the same genetic line. 


 
15. In other cases, the prohibition to process genetic data is not applicable, if: 


a. a substantial public interest prevails; or 


b. the processing is necessary for scientific research that serves a public interest or for 


statistical purposes, if the data subject has given explicit consent and provided that 


appropriate safeguards are established. 


 
Transparency 


 
16. A data subject whose data are processed must be able to track what happens with its data. 


Therefore, the GDPR contains a provision on information providing to the data subject.4 This 


provision makes a distinction in various respects between the situation in which the data is 


collected from the data subject himself, and the situation in the data is collected in another 


way. 


                                                      
3 Article 9 GDPR. 
4 Article 12 GDPR. 







 


 


Relevant information 


17. Where personal data relating to a data subject are collected from the data subject, the 


controller must, at the time when personal data are obtained, provide the data subject with all 


of the following information:5 


- the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the controller's 


representative;  


- the contact details of the data protection officer, where applicable; 


- the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis 


for the processing; 


- where the processing is based on legitimate interest, the legitimate interests pursued by the 


controller or by a third party; 


- the recipients or categories of recipients of the personal data, if any; 


- where applicable, the fact that the controller intends to transfer personal data to a third country; 


- the period for which the personal data will be stored, or if that is not possible, the criteria used to 


determine that period; 


- the existence of the right to request from the controller access to and rectification or erasure of 


personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as 


well as the right to data portability; 


- the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of 


processing based on consent before its withdrawal; 


- the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 


- whether the provision of personal data is a statutory or contractual requirement, or a requirement 


necessary to enter into a contract, as well as whether the data subject is obliged to provide the 


personal data and of the possible consequences of failure to provide such data; 


- the existence of automated decision-making, including profiling. 


 


18. Where personal data have not been obtained from the data subject, the controller also needs 


to inform the data subjects (in addition to the above) about the source from where the 


personal data originate, and if applicable, whether it came from publicly accessible sources.6 


The controller must provide data subjects with this information within a reasonable period 


after obtaining the personal data, but at the latest within one month, having regard to the 


specific circumstances in which the personal data are processed.7 


 


Data subject rights 


 


19. Data subjects have several rights that enable them to control the processing of their personal 


data: 


                                                      
5 Article 13 GDPR. 
6 Article 14 GDPR. 
7 Article 14(3)(a) GDPR. 







 


 right of access: a data subject has the right to obtain confirmation whether its personal 


data are being processed; to access the data (i.e. to a copy); and to be provided with 


supplemental information about the processing. 


 right to rectification: data subjects can require a controller to rectify inaccuracies in 


personal data held about them. In some circumstances, if personal data are incomplete, a 


data subject can require the controller to complete the data, or to record a supplementary 


statement. 


 right to erasure (right to be forgotten): data subjects have the right to have their data 


“erased” in certain specified situations - in essence where the processing fails to satisfy 


the requirements of the GDPR.  


 right to restriction of processing: a data subject can require the controller to “restrict” 


processing of the personal data whilst complaints (for example, about accuracy) are 


resolved, or if the processing is unlawful but the data subject objects to erasure. 


 right to data portability: data portability requires the controller to provide information in a 


structured, commonly used and machine readable form. Further, the controller can be 


required to transmit the data directly to another controller 


 right to object: the data subject may object to specific types of processing, such as direct 


marketing, processing based on legitimate interests, and processing for research or 


statistical purposes. 


 right to withdraw consent: the data subject must have the right to withdraw consent at any 


time. 


 right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including 


profiling. 


 


20. In the event data made public by a controller is thereafter subject to a right to rectification, 


erasure or restriction request, the controller is required to notify each recipient of the 


disclosed personal data. The controller must furthermore inform the data subject about those 


recipients in the event this is requested by the data subject. 


 
Records of processing activities 


 


21. In order to demonstrate compliance with the GDPR, a controller must maintain records of 


processing activities under its responsibility. That record must contain all of the following 


information: 


a. the name and contact details of the controller and, where applicable, the data 


protection officer; 


b. the purposes of the processing; 


c. a description of the categories of data subjects and of the categories of personal 


data; 







 


d. the categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed 


including recipients in third countries or international organisations; 


e. where applicable, transfers of personal data to a third country; 


f. where possible, the envisaged time limits for erasure of the different categories of 


data; 


g. where possible, a general description of the technical and organisational security 


measures.  


 


22. When performing processing activities (also) in a role as processor, the processor has to 


keep separate records of those processing activities. That record must contain the following 


information: 


a. the name and contact details of the processor  


b. the name and contact details of each controller on behalf of which the processor is 


acting, and, where applicable, of the controller's or the processor's data protection 


officer; 


c. the categories of processing carried out on behalf of each controller; 


d. where applicable, transfers of personal data to a third country, including the 


identification of that third country and the documentation of suitable safeguards; 


e. where possible, a general description of the technical and organisational security 


measures. 


 


Data Protection Officer 


 


23. The controller and the processor must designate a data protection officer in any case where 


(a) the processing is carried out by a public authority or body, except for courts acting in their 


judicial capacity; (b) the core activities of the controller or the processor consist of processing 


operations which, by virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular 


and systematic monitoring of data subjects on a large scale; or (c) the core activities of the 


controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of 


data. 


 


Scientific research 


 


24. The GDPR also applies to the processing of personal data for scientific research purposes. 


According to the GDPR, the processing of personal data for scientific research purposes may 


be interpreted in a broad manner. Scientific research purposes also include studies 


conducted in the public interest in the area of public health. To meet the specificities of 


processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in 







 


particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of 


scientific research purposes.8 


 


25. The processing of personal data for scientific research purposes should be subject to 


appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to the 


GDPR. Those safeguards should ensure that technical and organisational measures are in 


place in order to ensure, in particular, the principle of data minimisation. Those measures 


may include pseudonimisation, if possible. Where those purposes can be fulfilled by further 


processing which does not permit or no longer permits the identification of data subjects, 


those purposes shall be fulfilled in that manner.9 


 


26. Where personal data are processed by institutions or services for scientific purposes in the 


public interest, and the necessary arrangements have been made to ensure that the personal 


data can only be used for scientific purposes, the right of access by the data subject (article 


15), the right to rectification (article 16), and the right to restriction of processing (article 18) 


do not apply.10 


 


                                                      
8 Consideration 159, GDPR.  
9 Article 89(1) GDPR. 
10Article 44, GDPR Implementation Act.  








 


A N N E X  7  


S U M M A R Y  O F  O T H E R  ( P O T E N T I A L )  A P P L I C A B L E  L E G I S L A T I O N  


 


 


Introduction 


 
1. Below we will provide an overview of the European and Dutch laws and regulations that 


apply to processing medical and genomics data, besides the GDPR. Parties that process 


such data must comply with the Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act 


(“WMO”).  


 


2. The Medical Research Involving Human Subjects Act draws a distinction between the 


investigator1 (the party actually carrying out the research) on the one hand, and the sponsor2 


(the party actually taking the initiative for the research and the organisation thereof).3  


 


3. The Embryo Act, the Population Screening Act, and the Medical Treatment Contracts Act, 


which apply to medical data and research in general are also for the sake of completeness.  


 


Medical Research Involving Human Subjects Act (“WMO”) 


 


4. The Medical Research Involving Human Subjects Act4 (“WMO”) concerns the protection of 


(potential) subjects in medical-scientific research.  


 


Applicability WMO 


 


5. Research falls under the WMO if the following criteria are met: 1) it concerns medical-


scientific research and 2) participants are subject to procedures or are required to follow 


rules of behaviour. 


 


                                                      
1 Article 1(1)(g) WMO: the investigator: a physician or a person as referred to in section 3 (e) [the trial is to be performed 
at suitable institutions and by or under the supervision of persons possessing research expertise, at least one of whom 
possesses expertise of direct relevance to the procedures involved in the trial in which the subject is to participate] who is 
responsible for the conduct of the clinical trial at a specific trial site. If the clinical trial is actually conducted by an 
employee or other assistant, then the party making use of that person’s services is deemed to be the investigator. 
2 Article 1(1)(f) WMO: the sponsor: an individual, company, institution or organisation responsible for the initiation, 
management and/or financing of the clinical trial.  
3 We have not analysed the position of HMF under the WMO. 
4 Act of 26 February 1998 governing regulations concerning medical scientific research with humans 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2017-03-01 (in Dutch).  







 


i. It concerns medical-scientific research 


6. The WMO defines research as “medical research, part of which involves subjecting persons 


to actions or imposing certain behaviours upon them”5 but does not contain a clear and 


specific definition of medical-scientific research. The explanatory memorandum also speaks 


of “research with the goal of developing or improving diagnostic methods and curative 


treatments”.6 The Central Committee on Research Involving Human Subjects7 assists in this 


by offering the following definition:8 


“Medical/scientific research is research which is carried out with the aim of finding answers to a question 


in the field of illness and health (etiology, pathogenesis, signs/symptoms, diagnosis, prevention, 


outcome or treatment of illness), by systematically collecting and analysing data. The research is carried 


out with the intention of contributing to medical knowledge which can also be applied to populations 


outside of the direct research population.”9 


 


7. Medical research, therefore, must lead to general knowledge that may eventually benefit 


patients in general, but not solely the individual participant in the study. 


 


8. Research with a medicinal product is also categorised as medical-scientific research. And 


behavioural-scientific research can in certain cases also be deemed medical-scientific.10 


Furthermore, nursing, physiotherapy and psychology research can in some cases fall under 


the WMO. The kinds of studies that do not fall under the WMO are, for example, studies 


relating to quality analysis of two different laboratory instruments with the aim of researching 


the possibility of switching to a cheaper instrument or research on the improvement of 


existing techniques for new applications. An example is research on the configurations and 


conditions of MRI to visualize certain organs, or on fMRI to be able to measure brain activity 


during certain tasks. However, as soon as such research is aimed at improving diagnostic 


possibilities of (f)MRI, it does fall within the definition of medical-scientific research. 


 


9. of all DNA “faults” in the tumour. These activities fall within the definition of medical-scientific 


research. 


 


ii. Participants are subjected to procedures or are required to follow rules of behaviour 


10. In general, research with human subjects only falls under the WMO if there is an infringement 


of the physical and/or psychological integrity of the subject. The subject himself/herself must 


be physically involved in the research for the research to fall under the WMO. Therefore 


                                                      
5 Article 1(1)(b) WMO.  
6 Parliamentary Papers II 1991/92. 22 588, no 3, p. 7 
7 http://www.ccmo.nl/en/, accessed on 9 April 2018. 
8 CCMO memorandum – Definition of medical research 25 November 2005. 
9 Non-official translation.  
10CCMO note - behavioural research, http://www.ccmo.nl/en/your-research-does-it-fall-under-the-wmo, accessed on 27 
March 2018. 







 


retrospective research/file research does not fall under the WMO. In that case the data is 


already available and not collected specifically for a medical-scientific research. The subject 


does not have to do or abstain from something on behalf of the research.11 


A blood sample being taken from the participant for the purpose of scientific research: this always falls 


under the WMO as the participant is subjected to a procedure. If additional blood is taken for the 


research as part of a planned vene puncture or from an existing line, then the research also falls under 


the WMO.  


 


Research during which a participant must provide one urine sample once, generally does not fall under 


the WMO. However, research during which urine samples must be provided over the course of a three-


week period does. 


 


11. The collection of data from cancer patients is carried out in cooperation with affiliated 


hospitals. Before treatment, doctors will ask their patient if they are willing to undergo a 


biopsy, a procedure to extract tissue from a tumour, and give blood.12 Participants are 


therefore subjected to a procedure.  


 
Rules on research involving human subjects 


 
Approval committee 


12. Research that falls under the WMO must first be submitted to an accredited medical research 


ethics committee (“MREC”) or the Central Committee on Research Involving Human 


Subjects (“CCMO”). The WMO draws a strict distinction between research that falls under the 


jurisdiction of the CCMO and that of the accredited MRECs. In practice the majority of 


research protocols are reviewed by the accredited MRECs.13 


 
13. The reviewing committee reviews research protocols in accordance with the WMO. Without a 


positive decision from an independent committee of experts it is forbidden to carry out 


research which falls under the WMO. 


 


14. The committee competent shall only be empowered to approve a research protocol provided 


that:14 


a. it is reasonable to expect that the trial will lead to the advancement of medical science; 


b. it is reasonable to expect that the advancement referred to under a could not be achieved without 


the participation of human subjects or by less radical means; 


c. it is reasonable to expect that the anticipated benefit to individual subjects and other present or 


future patients will be proportionate to the risks and inconveniences for subjects; 


                                                      
11 CCMO, Your research: does it fall under the WMO, http://www.ccmo.nl/en/your-research-does-it-fall-under-the-wmo, 
accessed on 27 March 2018.  
12 https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/en/what-we-do/how-it-works/, accessed on 30 March 2018. 
13 http://www.ccmo.nl/en/medical-scientific-research-and-the-wmo, accessed on 19 March 2018.   
14 Article 3 WMO. 







 


d. the methodology of the trial is to be of the requisite standard; 


e. the trial is to be performed at suitable institutions and by or under the supervision of persons 


possessing research expertise, at least one of whom possesses expertise of direct relevance to the 


procedures involved in the trial in which the subject is to participate;  


f. it is reasonable to expect that any payment offered to the subject would not be of undue influence 


upon the decision as to whether consent should be given for the subject's participation in the trial; 


g. any payments to be received by the investigator and the institution at which the trial takes place are 


reasonably commensurate with the nature, scale and purpose of the clinical trial; 


h. the research protocol clearly indicates the extent of the potential benefits of the clinical trial to the 


subjects involved in it; 


i. the research protocol includes suitable criteria for the recruitment of subjects; 


j. the results of the research will be made public by the central committee, unless the investigator 


objects; 


k. the trial satisfies all other criteria which may reasonably be set for it. 


 


15. A committee may suspend or withdraw its approval for a research protocol if it has objective 


grounds for considering that continuation of the trial would lead to unacceptable risks for 


subjects.15 


 
Excluded subjects 


16. It is prohibited to conduct trials involving as subjects persons of less than sixteen years of 


age or who cannot be deemed capable of reasonable assessing their interests in this 


respect. It is also prohibited to conduct trials involving as subjects persons whose actual or 


legal relationship with the sponsor or investigator or with the party recruiting the subjects is 


such that this relationship may reasonably be expected to be prejudicial to the principle of 


free participation. 


 


17. This prohibition does not apply to scientific research that may be of benefit to the subjects 


involved and to scientific research that cannot be carried out with the assistance of subjects 


from the category to which the test subject belongs.16 


 
Consent and information 


18. It is forbidden to conduct trials:17 


a. if the subject has reached the age of sixteen years and if subsection (c) is not applicable: 


without the subject's written consent; 


b. if the subject is a minor of at least twelve years of age and if subsection (c) is not applicable: 


without the written consent of the subject and the subject's parents (if they exercise parental 


responsibility) or legal guardian; 


                                                      
15 Article 3a(1) WMO. 
16 Article 4 and 5 WMO. 
17 Article 6 WMO. 







 


c. if the subject is at least twelve years of age but cannot be deemed capable of giving informed 


consent: without the written consent of the subject's parents (if they exercise parental 


responsibility), or legal guardian, or (if the subject is not a minor) his or her legal 


representative, or (if no legal representative has been appointed) the person authorised in 


writing by the subject to act on his or her behalf, or (if no such person is available) the subject's 


spouse, registered partner or other companion in life; 


d. if the subject is a minor of under twelve years of age: without the written consent of the 


subject's parents (if they exercise parental responsibility) or legal guardian. 


 


19. If the subject is unable to write, consent may be given orally in the presence of at least one 


witness.18 The substitute consent of the of the persons referred to in subsection c and d 


above must represent the presumed will of the subject.19 If the clinical trial can be conducted 


only in medical emergencies in which the consent required cannot be given and if inclusion in 


the trial may benefit the person in urgent need of medical treatment, procedures to 


implement the trial may be undertaken without such consent for as long as circumstances 


continue to prevent the giving of consent.20 


 


20. Before consent is sought, the investigator shall ensure that the person whose consent is 


required has been informed in writing and, if so desired, in a prior interview, of:21 


a. the objectives, nature and duration of the trial; 


b. the risks which the trial would present to the health of the subject; 


c. the risks which premature termination of the trial would present to the health of the 


subject; 


d. the inconveniences which the trial might cause to the subject. 


 
21. The information shall be given in such a way that it is reasonably certain that the recipient 


has understood its implications. The recipient shall be given sufficient time for reflection to 


permit him or her to reach a considered decision on the request for consent on the basis of 


the information provided.22 The investigator shall ensure that, where subjects are less than 


twelve years of age or are incapable of giving informed consent, information about the trial is 


provided by an appropriately trained person in a manner befitting their ability to understand.23 


The research protocol shall specify how the foregoing is to be implemented.24 


 


                                                      
18 Article 6(2) WMO. 
19 Article 6(3) WMO. 
20 Article 6(4) WMO. 
21 Article 6(5) WMO. 
22 Article 6(6) WMO. 
23 Article 6(7) WMO. 
24 Article 6(8) WMO 







 


22. The subject or, if that person is incapable of giving informed consent, the person who is 


competent to give substitute consent, may revoke consent at any time without giving 


reasons.25 


 
23. The investigator is responsible for ensuring that the subject is informed in good time and is 


kept informed about the progress of the research. Additional information shall be provided 


upon request. The investigator shall be responsible for similarly informing any other person 


whose consent is required.26 The investigator shall be responsible for ensuring that the 


privacy of the subject is respected as far as possible.27 


 
24. The investigator shall be responsible for ensuring that before the trial commences those 


whose professional assistance is required for the conduct of the trial are informed of its 


nature and aim.28 
 


Insurance 


25. The trial may not be conducted unless at the time of its commencement a contract of 


insurance has been entered into covering losses due to death or injury resulting from the 


trial. Such insurance need not cover injury which is inevitable or almost inevitable, given the 


nature of the trial.29 


 
Supplementary rules for clinical trials involving medicinal products 


 
26. The WMO provides additional provisions that apply to clinical trials involving medicinal 


products.30 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                      
25 Article 6(9) WMO. 
26 Article 11 WMO. 
27 Article 12 WMO.  
28 Article 13 WMO.  
29 Article 7 WMO. 
30 Article 13a-13r WMO.  







 


WMO overview 


i. Does the WMO apply to my research?  


 


       


 


 


  


 


 


  


    


Does the research concern 


medical-scientific research? 
The WMO is not applicable 


Are participants subjected to 


procedures or are they 


required to follow rules of 


behavior? 


Research is submitted to an 


accredited medical research 


ethics committee (MREC) or 


the Central Committee on 


Research Involving Human 


Subjects (CCMO)? 


Research cannot be 


performed 


Positive decision? 


Does the research involve 


subjects (i) of less than 16 


years, (ii) who cannot be 


deemed capable of 


reasonable assessing their 


interests in this respect, or 


(iii) whose actual or legal 


relationship with the sponsor 


or investigator or with the 


party recruiting the subjects 


is such that this relationship 


may reasonably be expected 


to be prejudicial to the 


principle of free 


participation? 


Does the research may be 


of benefit to the subjects 


involved and to scientific 


research that cannot be 


carried out with the 


assistance of subjects from 


the category to which the 


subject belongs? 


Research can be performed 


Have you obtained the 


required consent and has 


the person whose consent is 


required been informed in 


writing? 


yes 


no 


yes 


no 


yes 


no 


yes 


no 


yes 


no 


yes 


yes 


no 


no 







 


ii.  Consent 


 


 


 


  


Is the subject at least twelve 


years of age?  


Can the subject be deemed 


capable of giving informed 


consent? 


Has the subject reached the 


age of sixteen years?  


Written consent of the 


subject's parents or legal 


guardian 


Written consent of the 


subject's parents, or legal 


guardian, or (if the subject is 


not a minor) his or her legal 


representative, or the person 


authorised in writing by the 


subject to act on his or her 


behalf, or the subject's 


partner. 


Is the subject a minor of at 


least twelve years of age, 


but has reached the age of 


sixteen yet?


The subject’s written 


consent? 


Written consent of the 


subject and the subject's 


parents or legal guardian 


yes 


no 


no 


yes  yes 


no 


yes 







 


Embryo Act 


 
27. The Embryo Act contains rules relating to the use of human gametes and embryos.31 


According to the Embryo Act the managing board of an establishment where embryos are 


created outside the human body, or other procedures involving embryos are carried out, shall 


draw up a protocol regarding the use of gametes and embryos after receiving 


recommendations from the committee which, pursuant to the WMO, is charged with the 


assessment of research proposals for medical research in the establishment. Any changes 


and additions to the protocol shall likewise require prior recommendations from the 


aforementioned committee.32 Since HMF does not use human gametes and embryos, the 


Embryo Act does not apply to HMF. 


 


Population Screening Act 


 


28. The WMO does not apply to clinical trials whose conduct requires authorisation under the 


terms of the Population Screening Act33 and, in so far as these relate to clinical trials where 


the research protocol, pursuant to the Embryo Act, has been approved by the CCMO.34  


 


29. The definition of population screening, as laid down in the Population Screening Act, is: 


“medical research in persons carried out on an entire population or a category thereof aimed 


at the detection of certain types of disease or certain risk indicators for the benefit of the 


participating subjects”.35 This definition contains a number of elements: 


 It must concern a medical research within the population screening. 


 The research must be carried out in the entire population, or a category thereof, that is it 


concerns screening. The investigator must be presented to the population or the 


population group through, for example, individual consultations, advertisements or other 


general communication, such as in the waiting room of the practice of the investigator.  


 The screening should partly take place for the benefit of the participants, so that the 


individual results of the research can be offered to every participant as a health care 


benefit. With ‘partly’ is meant that the research can possibly also be a ‘trial population 


research’ and may have a medical/scientific character.  


 The term ‘disease’ is defined in the wider sense to include disorders, pain, injuries, 


deficiencies, or other physical or psychological conditions.  


                                                      
31 Act of 20 June 2002, containing rules relating to the use of gametes and embryos (Embryo Act), 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013797/2013-09-27 (in Dutch).   
32 Article 2(1) Embryo Act.  
33 Population Screening Act of 29 October 1992, http://wetten.overheid.nl/BWBR0005699/2014-02-15 (in Dutch).  
34 Article 1(3) WMO. 
35 Non-official translation. 







 


 Risk indicators are seen to be ‘information on an individual containing details concerning 


the level of risk to that individual defined within a set time period and clinical 


manifestation. These increase the chance of contracting certain diseases.’ 


 


30. There are three categories of population research for which a license is required: 


i. population screening whereby ionising radiation is used;  


ii. population cancer screening;  


iii. population screening of serious diseases or defects for which there is no treatment and 


prevention is not possible. 


 


31. A license must be obtained from the Ministry of Health, Welfare and Sport for population 


research. 


 


32. Research can be both population research (as covered by the Population Screening Act) and 


medical/scientific research (within the sense of the WMO): the definitions of both legislations 


overlap. However, only one of the laws apply: in the case of research for which a license is 


needed the Population Screening Act Applies, and otherwise the WMO. Since HMF does not 


perform research carried out on an entire population or a category thereof, the Population 


Screening Act does not apply to HMF. 


 


33. Research subjects who participate in population screening for which a license is required are 


also protected. The Population Screening Act has its own protection regime. In the case of 


screening for which a license is required, the Health Council is asked to give advice prior to 


the Minister reviewing the screening and issuing a license. The standards for execution of 


screenings are laid down in the Population Screening Act and the Population Screening 


Decree.36 


 


Medical Treatment Contracts Act 


 


34. The Medical Treatment Contracts Act37 (in Dutch: Wet op de geneeskundige 


behandelovereenkomst) regulates the relationship between the patient and healthcare 


provider, and is therefore not applicable to HMF.  


 


35. Retrospective research/patient file research does not fall under the WMO as the research 


subject is not physically involved in the research. The data being researched are also not 


being gathered for the sake of the research. Such research is only subject to the Agreement 


                                                      
36 Population Screening Decree of 1 August 1995, http://wetten.overheid.nl/BWBR0007499/1996-07-01 (in Dutch).  
37 Medical Treatment Contracts Act of 17 November 1994, http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-02-
01#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5 (in Dutch). 







 


on Medical Treatment Act and, in certain cases, the General Data Protection Regulation 


(GDPR). 


 


Final remarks 


 


36. A legal framework is currently not available for the (further) use of human tissue for 


medical/scientific research. The regulation regarding the medical treatment contract does 


however contain a stipulation on the use of anonymous human tissue. Section 7:467 of the 


Dutch Civil Code (in Dutch: Burgerlijk Wetboek) states:  


 


‘Anonymous tissues and parts which have been separated from the body can be used for medical 


statistics or other medical/scientific research as long as the patient, from who the human tissue 


originates, has no objections against such research and the research is carried out with the necessary 


care’.38 


 


37. The second paragraph of section 7:467 of the Dutch Civil Code states that the human tissue 


used in the study, and any data generated from this, may not be traced back to the person. It 


also states that general information (issued prior to the treatment) and the possibility for the 


patient to object is sufficient for further use of non-traceable human tissue. Information and 


consent is repeatedly needed for human tissue which can be traced back to an individual 


(directly identifying or via a code). 


 


38. The Dutch Federation of Biomedical Scientific Societies set up the Code of Conduct for 


Responsible Use.39 This is a manual on responsible use of human tissue with regards to 


medical research. 


 


 


 


 


 


                                                      
38 Non-official translation.  
39 Human Tissue and Medical Research: Code of conduct for responsible use (2011), 
https://www.federa.org/sites/default/files/digital_version_first_part_code_of_conduct_in_uk_2011_12092012.pdf.  





