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Hierbij de info die ook al gedeeld is met
Een extra zetje vanuit EZkan echter geen kwaad.

HG,

Art. 33 lid 1 (PIA): Het schrappen van de verplichting voor de bewerker om een PIA te doen, moet worden
ondersteund. De belangrijkste verplichting van de bewerker is om de gegevens veilig te verwerken (art. 30). Oat
blijft overeind, zodat een security risk assessment door de bewerker altijd moet worden uitgevoerd. Een PIA
gaat echter verder dan een security risico evaluatie en beslaat onderwerpen die aileen door de
verantwoordelijke kunnen worden beoordeeld en niet door de bewerker.

Praktisch blijft er echter een belangrijk punt bestaan en dat is dat de bewerker moet meewerken aan een PIA of
een evaluatie daarvan door de verantwoordelijke. Momenteel wordt dat vaak contractueel geregeld, maar dat
is zonder wettelijke basis een onderwerp van vrije onderhandeling. M.a.w. een bewerker kan daar nee tegen
zeggen of daar een hoge vergoeding voor verlang~n. Het zou dus logisch zijn als de verplichting van de bewerker
om zelf een PIA te doen zou worden vervangen door een medewerkingsplicht met de PIA van de
verantwoordelijke. Een verstandige bewerker zal zich daarop voorbereiden en de benodigde documentatie op
afroep van zijn klanten beschikbaar hebben, maar onverstandige bewerkers moeten zich niet kunnen
onttrekken aan dit werk.

Art. 34 lid 2 (Va): Uit de systematiek voigt dat deze verplichting moet worden geschrapt als de verplichting ook
uit art. 33 lid 1 wordt geschrapt. Echter, los van deze systematiek zou ik willen opmerken dat het heel raar zou
zijn als de bewerker een vraag ging stellen aan de toezichthouder over een verwerking waar de
verantwoordelijke voor verantwoordelijk is. Ook dit voorstel dient derhalve te worden ondersteund.

Art. 26 (Bewerkerscontract): Op zich is er denk ik niets op tegen als er uniforme contracten komen voor
bewerkers, met name in cloud-situaties. Commissaris Kroes heeft zich meen ik ook langs die lijn uitgelaten in
haar Cloud Strategie Paper. Eehter, dit mag nooit een verplichting worden, niet formeel en ook niet de-facto.
Vrije contractsonderhandelingen moeten het uitgangspunt blijven. Ik zou daarom ook de voorkeur geven aan de
term 'modelcontract' boven 'standaardcontract'. De laatste suggereert een verplichting; het eerste een keuze.
Ais een modelcontract goed is, zal de markt het uiteindelijk vanzelf overnemen. Maar als het een opgelegd
contract is, waarbij - zoals thans het geval is - aileen de belangen van de betrokkenen worden gediend, maar
niet de belangen van de partijen (doordachte aansprakelijkheid, ruimte voor operationele specificaties, lage
nalevingskosten, etc), dan zal de markt het links laten liggen. Oaarom dienen dergelijke modelcontracten bij
voorkeur is samenspraak met de betreffende industrie-vertegenwoordigers (van beide zijden, dus cloud
industrie en Cia's) te worden opgesteld en niet eenzijdig door de Commissie. En om comptabiliteitsproblemen
te voorkomen, moet zo'n standaardcontract ook kunnen gelden als doorgiftecontract ex art. 42 (2).
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