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amtenaren verandert

Wat doe je al de cloud providerfailliet gaat of er anderzin mee
topt? Kun je dan nog wel ij je gegeven? n hoe zorg je dan dat je
kunt lijven doorwerken? In afwachting van wetgeving zoeken
juriten de oploing in goede contracten en een
calamiteitenfondje.
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Continuïteitriico' in de cloud
“Gelet op de uitpraken van de curator en ik van mening dat de
continuïteit van de zorgverlening voldoende gewaarorgd i”,
antwoordt de miniter van Volkgezondheid in maart 2011 op vragen
van ongerute Kamerleden. De ongerutheid etreft het lot van de
gegeven uit ongeveer twee miljoen elektroniche patiëntendoier
die op de erver taan van Info Technolog. Deze application ervice
provider uit Hillegom edient ongeveer tweehonderd huiarten.
Totdat op 8 feruari 2011 het failliement wordt uitgeproken.
Daarna i het voor de Kamerleden de vraag wat er met de mediche
gegeven gaat geeuren. Over de lotgevallen van het teem voor de
uitwieling van informatie tuen huiarten en fiotherapeuten
en voor het incaoteem martCah ekreunen de
parlementariër zich overigen niet.

Curator epaalt
Het antwoord van de ewindvrouwe ondertreept hoe zeer de
afnemer van cloud-dienten afhankelijk zijn van de curator al de
cloud of aa (oftware a a ervice) provider failliet gaat. De
elangrijkte verantwoordelijkheid van de curator i zoveel mogelijk
geld in de oedel zien te krijgen en dat volgen de wettelijke
rangorde te verdelen. Het i dan aantrekkelijk om hardware en/of
gegevenetanden te verkopen. Dat zal een curator met
patiëntendoier niet doen. Maar ij commercieel aantrekkelijke
adreenetanden i het al geeurd. De klant van een cloud provider
kan du maar het et ij vooraat voor een noodverand zorgen.
Temeer omdat de curator zich in een ituatie van failliement niet
hoeft aan te trekken van contracten. In 2006 zei de Hoge Raad (LJN
AX8838) ijvooreeld dat het economich eigendom van een pand na
het failliement van de juridich eigenaar weliwaar doorloopt,
maar het geruikrecht van dat pand vervalt. De curator hoeft dat
contract du niet na te komen.
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xit-regeling
Om te voorkomen dat de leverancier van decloud provider hun
leveringen taken, neemt een curator over het algemeen nel een
aantal fore maatregelen, zonder daarij altijd de elangen van alle
etrokkenen zorgvuldig af te wegen. Hij zal dan niet per e willen
inveteren in de continuïteit van de dientverlening. lke uitgave
gaat tenlotte ten kote van de oedel zo niet ten kote van zijn
honorarium. “en curator mag alle doen in het voordeel van de
failliete oedel. Je kunt de curator du maar het ete voor zijn door
een goede exit-regeling af te preken met de cloud provider”, zegt
Wouter Dammer van juridiche adviekantoor ICTRecht.
Klanten van een cloud provider kunnen ijvooreeld een active
ecrow-epaling opnemen in het contract, waarmee wordt
gegarandeerd dat de dient na failliement nog een aantal maanden
door lijft draaien. Verder i het handig om af te preken dat je al
klant de data uit de cloud mag halen al de dientverlening van de
aa-provider om wat voor reden dan ook topt. De klant kan de
gegeven dan overrengen naar een andere provider.

Vendor-lock-in-proleem
In de praktijk tuit dat nogal een op techniche prolemen. “ij
ommige provider zijn de gegeven alleen te ewerken in het
programma van de provider zelf. Dan kun je du niet meer met jouw
gegeven al de leverancier topt”, zegt ll troo Cloeck van de NA.
Dit zogenoemde vendor-lock-in-proleem kun je volgen Dammer
contractueel ondervangen door te epalen dat de leverancier open
tandaarden moet geruiken. Zoal XRL voor onlineoekhoudprogramma'. De kan dat de curator de contractuele exitregeling om udgettaire redenen naat zich neerlegt, kan volgen
Dammer tot nul worden gereduceerd door ij het luiten van het
contract ‘een continuïteittichting’ op te richten. Deze tichting
heeft een ankrekening waar geld op taat om de gegeven van de
klanten veilig over te rengen naar een nieuwe hot. en microrampenfondje du.

Luxemurg
Hoewel Luxemurg al toevluchtoord voor ficale aielzoeker een
lechte reputatie heeft, kan het groothertogdom al lichtend
vooreeld gelden voor wetgeving op cloud-geied. In het kielzog van
de financiële indutrie, die van oudher terk geautomatieerd i,
richt het land zich ook op e-commerce. Het dwergtaatje heeft de
amitie op korte termijn elk adre aan te luiten op het glavezelnet.
Dankzij de techniche infratructuur heen edrijven al Amazon,
e-a en kpe hun hoofdzetel al naar Luxemurg verplaatt. Het
Luxemurge parlement i nu druk ezig met de aanleg van de
juridiche infratructuur.
In oktoer 2012 i een wetvoortel ingediend dat de klanten van een
cloud provider of andere dientverlener het recht geeft om hun
gegeven terug te eien. ij etalingprolemen of failliement kan
de curator de erver en de erver rack du niet zo maar verkopen,
zegt Vincent Wellen, die veronden i aan de Luxemurge
vetiging van advocatenkantoor NautaDutilh. Om gegeven terug te
kunnen vorderen, chrijft het wetvoortel voor dat data van
verchillende klanten gecheiden moet kunnen worden. Dat
terugvorderen kan latig zijn al marketingdienten in de cloud
zitten en de provider de klantgegeven van verchillende
opdrachtgever verrijkt heeft met eigen en andere informatie. Dan i
er één grote omelet onttaan, waarvan je geen eieren meer kunt
maken.
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otte ijl
en minpuntje in het Luxemurg wetvoortel vindt Wellen dat de
klant moet opdraaien voor de koten om de gegeven te hertellen.
“De wetgever gaat ervan uit dat de partijen het contractueel regelen
al zij iet ander willen. Maar dat vind ik niet zo goede opmerking
al je ezig ent met een wettelijke regeling.” Michien draait de
wetgever nog ij, het i tenlotte nog maar een wetvoortel.
In het wetvoortel ontreekt een fond om de continuïteit te
waarorgen. De Luxemurge financiële toezichthouder heeft die
optie wel geuggereerd voor financiële intellingen die werken met
cloud-toepaingen.
Ondank deze minpuntje vindt Wellen cloud-wetgeving nuttig. “Je
weet dan dat het geregeld i en dat ook een curator zich er aan moet
houden. Want om gaat die er met de otte ijl door.”
ij cloud computing kunnen de gegeven praktich overal ter wereld
worden verwerkt. De erver van een Nederlande provider kunnen
du heel goed in het uitenland taan. Al de gegeven in
Luxemurg worden verwerkt, kan een Nederlande klant trak een
eroep doen op de Luxemurge wetgeving.

Privacecherming
Volgen de Digitale Agenda van urocommiari Neelie Kroe moet
er een uropee raamwerk komen voor illijke contractvoorwaarden
ij cloud computing. rg concreet i dat vrijlijvende raamwerk nog
niet. Het vendor-lock-in-proleem wordt er voorlopig niet mee
opgelot. Vincent Wellen (Nauta Dutilh) verwacht dat de uropee
Verordening Gegevenecherming invloed zal heen op de et
practice voor cloud-contracten. De epalingen van deze verordening
zijn direct indend in alle lidtaten en geven urger het recht om te
weten waar hun gegeven worden verwerkt.
Al de gegeven worden verwerkt uiten de uropee Unie,
ijvooreeld in India of de Verenigde taten, moeten cloud provider
de privacecherming goed regelen.
Wouter Dammer (ICTRecht): “Zij mogen alleen peroongegeven
verwerken al het edrijf zich houdt aan de afe haror principle en
de etrokken peronen toetemming heen gegeven. Amazon.com
en Microoft houden zich aan die privacprincipe, maar hun klanten
moeten du nog wel akkoord gaan met de verwerking van hun
gegeven.”

NA-kennigroep zoekt expert
De NA zoekt voor de Kennigroep Cloud vrijwilliger met ‘een
ovengemiddelde kenni en elangtelling’ voor cloud computing.
De kennigroep wil kenni undelen en verpreiden en een
vraagaak zijn voor NA-leden. De kennigroep zal zich naat de
continuïteitprolemen al een cloud provider failliet gaat ook
uigen over riico' rond toegang, data integriteit en privac. Meer
informatie: e.troocloeck@na.nl.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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en toename van het geruik van clouddienten in
de ankenector rengt allerlei nieuwe riico' met
zich mee. 
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Ondernemer, opgelet
Recent tonden de kranten vol erichten over het
vertrouwenchandaal van Faceook. Nadat ik er
over in het FD had gelezen, kwam ij mij het effect
pa echt innen. 
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Jutitie krijgt ficale gegeven uit
de cloud
De aanieder van een ficaal oftwarepakket moet
jutitie inzage geven in gegeven die een klant met
de oftware heeft opgelagen op een erver in
Ierland. De rechtank heeft het eklag tegen de
inelagneming ongegrond verklaard. 

 x0
NIUW

21 decemer 2016

uropee amenwerking
keurmerken online dienten moet
mk zekerheid geven
Drie online keurmerken heen een
amenwerkingovereenkomt getekend, om zo
mk-ondernemer in uropa meer zekerheid te
geven over de kwaliteit en etrouwaarheid van
online dienten. 
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F in de wolken met mkkantoren
De Federation of uropean Accountant (F) heeft
een 'Information Paper' gepuliceerd over het wat,
waarom en hoe van cloud computing voor kleine
en middelgrote accountantkantoren. 
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