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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste
zorg is besteed aanvaarden auteur, eindredacteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.
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Key issues
 De digitale transformatie is in volle gang. Via mainframe en client/server vormt cloud

computing de actuele katalysator, hoewel edge computing (decentrale real-time
gegevensverwerking lokaal bij de bron) dankzij het Internet of Things (IoT) snel in
belang — additioneel dus — toeneemt. Algemeen beschouwd gaat het om de
verandering in verband met de toepassing van digitale technologie in alle aspecten van
onze samenleving.

 De veelbesproken transitie laat het recht niet onberoerd. Sterker nog, de laatste 25 jaar
hebben de Europese en Nederlandse wetgever een omvangrijk wetgevingspakket voor
de informatiemaatschappij geïntroduceerd. Daar moet iedere onderneming of
overheidsorganisatie rekening mee houden, los van de veranderingsfase waarin zij zich
bevindt. En goed om te beseffen: in ieder geval komt aan de legislatieve transitie nooit
een einde.

 De versnipperde rechtsaspecten voor de digitale samenleving dijen telkens uit, zoals
mede uit deze preview voor nieuwe digitale wetgeving in Nederland blijkt. Telkens meer
wet- en regelgeving, mede in het domein privacy en netwerk- en informatiebeveiliging,
inclusief meldplichten voor allerhande digitale incidenten en meer bevoegdheden voor
toezichthouders.
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Voorwoord
Wie denkt dat recht bedoeld is voor juristen, slaat de plank mis. Juridische normering richt
zich primair op dat deel van de samenleving wat zij boogt te regelen. Zo behoort een
automobilist immers zelf de verkeersregels toe te passen. Achteraf op de compliance-
kennis van de juridische dienst vertrouwen, biedt geen soelaas. Een wellicht flauwe, maar
daarom niet minder treffende vergelijking.

Alleen al om deze reden staat de noodzaak van het verwerven van begrip en kennis van het
digitale recht door niet-juristen — van (openbaar) bestuurder tot IT professional, van
entrepreneur tot adviseur — buiten kijf.

De praktijk toont zich anders. Niet zelden beschouwen vooral ondernemers, maar tevens
anderen, voorgeschreven piketpalen als een ongelukkig fait accompli — een last — daarbij
het recht marginaliserend tot louter een kostenpost. Een typisch voorbeeld van twintigste-
eeuw-denken. Wet- en regelgeving, hoe divers, omvangrijk of complex ook, draait niet
primair om compliance of de achterliggende administratieve lasten, maar om het realiseren
van het beoogde doel van juridische normen.

Zo luidt de ratio van de veel besproken Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG): het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer betreft een grondrecht,
inclusief het recht dat iedereen heeft op een zorgvuldige omgang met zijn persoons-
gegevens. Of anders gesteld: het gaat om de bescherming van fundamentele rechten en
vrijheden van individuen. De AVG werkt dat langs drie lijnen uit: verdergaande harmonisatie
van privacyregelgeving in de Europese Unie, bescherming van persoonsgegevens en het
waarborgen van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.

Uitzomend vormt het digitale recht het fundament voor leven, besturen en ondernemen in
de (Europese) informatiesamenleving. Dat geldt zo mogelijk in het bijzonder voor ICT-
bedrijven, die vanouds zowel aan inkoop- als verkoopkant bits en bytes in hun DNA
hebben. Digitaal recht hoort op hoofdlijnen thuis in de bestuurskamer van ieder bedrijf of
overheidsorganisatie en bij vrijwel iedere professional. Aankomende wetgeving maakt daar
tevens deel van uit. Dit legislatieve overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn.

Amsterdam, 9 november 2017                         Victor de Pous
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Digitale transformatie
Digitale transformatie ontbeert een uniforme omschrijving of juridische definitie. Dat remt
de praktijk geenszins, maar kan wel tot spraakverwarring leiden. Wikipedia spreekt van een
‘onderdeel van een groter technologisch proces en de verandering in verband met de
toepassing van digitale technologie in alle aspecten van de menselijke samenleving’1

Een smallere focus noteren we ook. In engere zin verwijst digitale transformatie naar de
overgang naar een papierloos individueel bedrijf of overheidsorganisatie, of naar een
papierloze economische sector of ander collectief segment van de samenleving, zoals
belastingheffing of de verkoop van tickets voor luchtvervoer. Snel ging deze overgang
overigens niet, gelet op het feit dat het concept van het papierloze kantoor 40 jaar geleden
opkwam. Micronet, Inc. gebruikte in 1978 voor het eerst de term ‘The Paperless Office’.

Kabinet Rutte III
Nu zijn talloze transities — eindelijk — in volle gang. Zo zette de vorige Nederlandse
regering zwaar in op de digitalisering van overheidsorganisaties, aldus de kabinets-
doelstelling Digitaal 2017. Vooral in de relatie met burger en ondernemer. Zowel
informatievoorziening door als transacties met een overheidsorganisatie worden in
toenemende mate digitaal. De nieuwe regering zet deze lijn onverdroten voort.2

‘Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het
openbaar bestuur op verschillende niveaus. Onderdeel van de agenda wordt dat het Rijk
voortvarender dan voorheen beslist welke producten en diensten zij zelf ontwikkelt en
welke zij door marktpartijen laat ontwikkelen. Bij nieuwe initiatieven wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van opgedane ervaringen met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-
projecten en verspilling van belastinggeld te voorkomen worden grote ICT-projecten
standaard getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).’3

Cloud computing
Met de intrede van de clouddienstenmatrix4 verandert ICT niet alleen van een verzameling
producten in samengestelde diensten, met veelal continue levering tegen een hoog
beschikbaarheidspercentage en uitermate geschikt voor digitale transformaties.
Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van de gebruikersorganisatie toe ten opzichte van
de informatietechniek, ten opzichte van zakelijke gebruikers, zoals overheidsorganisatie en
onderneming, en ten opzichte van digitale leveranciers, wiens aantal exponentieel groeit,
omdat niet-traditionele ICT-partijen grootschalig digitale diensten zijn gaan leveren.

Dat is vooral te wijten aan de omstandigheid dat deze diensten doorgaans uitbesteding
betreffen en de gebruiker zelf geen onderhoud of verdere ontwikkeling kan plegen. Deze
bijzondere elementen mogen we zo langzamerhand bekend veronderstellen, maar of
gebruikersorganisaties hierop voldoende actie ondernemen, valt te betwijfelen.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation
2 De burger blijft desgewenst de keuze tussen analoge of digitale correspondentie behouden.
3 Regeerakkoord 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, 10 oktober 2017, pagina 9.
4 http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/
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Bedrijfscontinuïteit
Een van de gevolgen betreft het antwoord op de juridische vraag wie bij de levering van
een clouddienst waarvoor verantwoordelijk en aansprakelijkheid is. Contracten behoren
zowel redelijkheid als helderheid te bieden, waarbij de verantwoordelijkheid hoort te liggen
waar ze thuishoort. Bovendien vereist deze digitale afhankelijkheid andersoortige
continuïteitsmaatregelen voor de gebruiker. Het gaat er niet alleen om de gevolgen van
digitale incidenten te beperken, maar een gebruikersorganisatie wil in beginsel — om
uiteenlopende redenen — tevens de mogelijkheid hebben snel over te stappen naar een
andere leverancier of, soms, wellicht de dienst zelf te verzorgen. Technische standaarden
met een meer open karakter helpen daarbij, net zoals een contractuele overdrachtsregeling
(exit-clausules) en afspraken over SaaS-escrow.5

Legal compliance
Verder krijgt het voldoen aan juridische kaders (legal compliance) bij de inzet van cloud
computing in een organisatie complexere dimensies. De oorzaak hiervan is mede gelegen
in het achterliggende concept (dynamische gegevensverwerking, vaak door derden, op
afstand, verzorgd), het element van ketenautomatisering (meerdere ICT-bedrijven leveren
uiteindelijk samen een clouddienst) en het ‘vloeibare’ (verlies van locatie) en mogelijk
grensoverschrijdende karakter van de gegevensverwerking. Relevant is zowel het continu
voldoen aan wet- en regelgeving (regulatory compliance) als aan andere juridische
voorschriften, zoals overeenkomsten (contractual compliance).

Edge computing
Naast het gegevensverwerkingsmodel cloud computing — rond de eeuwwisseling
voorzichtig gestart als application service providing of ASP — neemt nu het belang van
decentrale real-time gegevensverwerking lokaal bij de bron toe, dankzij Internet of Things
toepassingen (verbonden apparaten en sensoren). Dit aanvullende model wordt edge, mist
of fog computing genoemd.6 Eenduidigheid ontbreekt vooralsnog. In ieder geval zorgt
minder datatransport voor een snellere gegevensverwerking voor analyses en
kennisgeneratie, betere beveiliging, vermindering van verbindingsbandbreedte tussen
(mobiele) apparaten en sensoren en het centrale datacenter (duurzaamheid, lagere kosten)
en algemeen bezien, een verhoging van de dienstenkwaliteit.

De juridische kwesties komen deels overeen met cloud computing (waar edge computing
immers een onderdeel van uit maakt), zoals (open) standaarden, de multi-vendor en
ketenautomatiseringsproblematiek, netwerk- en informatiebeveiliging, de zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens (privacyrecht in groter verband: big data) en bijvoorbeeld
eigendoms- en gebruiksrechten op de gegevens, die door edge computing ontstaan en
verder worden verwerkt. Vooral de laatstgenoemde datarechtelijke aspecten, bij machine-
to-machine gegevensverwerking en meer, zullen voor rechtsvragen zorgen.

5 Depot van software, bedrijfsgegevens en specifieke informatie over configuraties en instellingen van ICT-systemen

bij een onafhankelijke derde.
6 https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/sp/800-191/draft/documents/sp800-191-draft.pdf
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Digitaal wetgevingsoffensief: trends
Ten aanzien van de juridische normering van de informatiemaatschappij beginnen we niet
bij af. Tijdens de laatste 25 jaar kwam namelijk een breed wetgevingsoffensief voor digitale
techniek, gegevensverwerking en de informatiemaatschappij op gang, waarvan omvang en
intensiteit op dit moment toenemen; overigens zowel vanuit de Europese Unie als door
Nederland geïnitieerd in haar rol als autonome wetgever.7 Hoewel het digitale
rechtsdomein breder is — denk aan intellectuele eigendomsrechten en bijvoorbeeld
elektronische handel — benoemen we een aantal legislatieve trends, die vooral de
domeinen privacy en digitale veiligheid betreffen.

Privacyrecht
Gebaseerd op een stevig verankerd mensenrecht8 wordt het net rond de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in verband met de omgang met persoonsgegevens telkens
aangetrokken. Daardoor verstrekt de rechtspositie van de burger ontegenzeggelijk. Vice
versa zien bedrijf en overheidsorganisatie zich op grond van de Wet meldplicht datalekken
(sinds 1 januari 2016 opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens), de
aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aankomende e-
Privacy Verordening — waarvan de eerstgenoemde zeker op 25 mei 2018 van toepassing
wordt — geconfronteerd met nieuwe juridische verplichtingen.

Netwerk- en informatiebeveiliging
Om het algemene probleem van een gebrek aan vertrouwelijkheid van gegevens-
verwerking het hoofd te bieden, kent het recht tegenwoordig uiteenlopende netwerk- en
informatiebeveiligingsvoorschriften. Deze trend zet zich ook in 2018 door. Wet- en
regelgeving schrijven onder andere passende technische en organisatorische maatregelen
voor om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Meldplichten voor digitaal incident
Daarnaast gaat het om de opmars en uitbreiding van wettelijke meldplichten bij incidenten
in relatie tot digitale techniek en informatieverwerking, waaronder een veiligheidsinbreuk,
verlies van integriteit of storing. Let op, want deze trend betreft ook andere meld-
voorschriften dan die betrekking hebben op (i) veiligheidsinbreuken met betrekking tot (ii)
de verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in Wet bescherming
persoonsgegevens, Telecommunicatiewet en AVG.

Bevoegdheden toezichthouders
Verder noteren wij de regelmatige uitbreiding van de juridische bevoegdheden van
toezichthouders, waaronder Autoriteit Persoonsgegevens en Autoriteit Consument en
Markt, inclusief een forse verhoging van sancties bij overtreding van onder andere
wettelijke beveiligingsvoorschriften en meldplichten. Boekdelen spreekt bijvoorbeeld de

7 Zie onder meer V.A. de Pous, Recht op elektronische technologie 1983-2008, Amsterdam, 2008.
8 Respectievelijk artikel 10 lid 1 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke

rechten (IVBPR).
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Algemene Verordening Gegevensbescherming. De maximale geldboete bedraagt EURO 20
miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar (indien dit
cijfer hoger is) van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker (artikel 83 lid 5 AVG). Ter
vergelijking: tot 25 mei 2018 kan de Autoriteit Persoonsgegevens nog maximaal EURO
820.000 aan wetsovertreders opleggen (artikel 66 Wbp) en enkele jaren geleden bedroeg
het maximum van deze bestuurlijke sanctie slechts EURO 4.500.

Afschrikking als beleid
Kennelijk verwachten wetgevers dat organisaties door de dreiging van hoge geldboetes
bijvoorbeeld beveiligingsvoorschriften beter naleven, zodat er minder veiligheidsincidenten
ontstaan. De Europese wetgever zegt klip en klaar dat boetes doeltreffend, evenredig en
afschrikkend moeten zijn (artikel 83 lid 1 AVG). ‘Elke toezichthoudende autoriteit zorgt
ervoor dat de administratieve geldboeten die uit hoofde van dit artikel worden opgelegd
voor de in de leden 4, 5 en 6 vermelde inbreuken op deze verordening in elke zaak
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.’ De Nederlandse wetgever spreekt in de
Memorie van Toelichting van de Wet meldplicht datalekken — uitzoomend — dat het gaat
om behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Strafrecht, strafvordering en nationale veiligheid
Ook het strafrechtdomein wordt telkens aangepast. Het gaat om diverse onderwerpen,
zoals hogere straffen voor cybercriminaliteit (Wet voor de implementatie van een Europese
richtlijn over aanvallen op informatiesystemen), nieuwe strafbare feiten in relatie tot digitale
techniek, en de verbreding en versterking van de juridische bevoegdheden van het
opsporingsapparaat, inclusief inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het wetsontwerp
bestrijding cybercrime (Wet computercriminaliteit III) is op dit moment nog in behandeling
bij de Eerste Kamer.9 Verder nam de senaat op 11 juli 2017 het voorstel van wet inzake
wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan, waarvan een deel op 1
september 2017 in werking is getreden.10 Beide regelingen zijn deels omstreden door de
mogelijke impact op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Rechtstreekse werking Europese wetgeving
Nog een algemene legislatieve trend, die niet de inhoud van wet- en regelgeving betreft,
maar de vorm. De Europese Commissie bedient zich in toenemende mate van het
wetgevingsinstrument verordening. Denk aan de AVG (wel in werking, maar nog niet van
toepassing), de Europese verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten of
eIDAS11 (grotendeels in werking) en de e-Privacy Verordening (concept). Een verordening
vormt de route naar daadwerkelijke uniformisering van het Europese recht in de lidstaten,
omdat er sprake is van een rechtstreekse werking voor doorgaans het grootste deel van de
materiële bepalingen.

9 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34372_computercriminaliteit_iii
10 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-317.html
11 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische

identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn

1999/93/EG.
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Algemene Verordening Gegevensverwerking
De Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft een nieuwe pan-Europese
privacywet, die op basis van het huidige juridische uitgangspunt — verwerking van
persoonsgegevens is uitsluitend onder voorwaarden toegestaan, dat wel zeggen met
inachtneming van algemene beginselen (rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie,
doelbinding dataminimalisatie, datakwaliteit, beveiliging en integriteit, en vertrouwelijkheid)
— de bestaande regels aanzienlijk aanscherpt en uitbreidt met het oog op de staat van de
informatiemaatschappij, in het bijzonder Internet en online-diensten. Daarnaast bevat de
AVG door nationale privacytoezichthouders op te leggen hoge boetes bij niet-naleving van
de voorschriften en wordt de territoriale werkingssfeer vergroot.12 De AVG heeft drie
doelstellingen:

- verdergaande harmonisatie van privacyregelgeving in de Europese Unie;

- bescherming van persoonsgegevens (c.q. het realiseren van een consistent en hoog
beschermingsniveau, mede met het oog op Internet en online-diensten); en

- waarborgen van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie (artikel 1 AVG).

Weliswaar is de AVG formeel in werking getreden op 25 mei 2016 (artikel 99 lid 1 AVG), op
de twintigste dag na opname in het Publicatieblad van de Europese Unie (in concreto 4 mei
2016), maar de verordening wordt pas van toepassing op 25 mei 2018 (artikel 99 lid 2 AVG).
Dan worden Europese Privacyrichtlijn en Wbp ingetrokken (artikel 94 lid 1 AVG).

Wetsontwerp Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Een groot deel van de materiële bepalingen van de AVG hebben een rechtstreekse werking
en behoeven dus geen nationale implementatie. Op een aantal punten vereist de AVG
echter wel een nadere regeling bij nationale wetgeving of maakt die mogelijk. Dat gebeurt
in Nederland via de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).13

Hierbij gaat het hoofdzakelijk om:

- het uitvoeren van de bepalingen inzake de nationale toezichthouder (in ons land:
Autoriteit Persoonsgegevens);

- het invullen van de ruimte die de verordening biedt om bij nationaal recht nadere
invulling te geven aan de bepalingen van de AVG.14

In het laatstgenoemde geval gaat het bijvoorbeeld om de specifieke nationale regelgeving
met betrekking tot (i) genetische gegevens, (ii) specifieke uitzonderingen voor wetenschap-
pelijk onderzoek, of (iii) de beperkingen op grond van artikel 23 AVG (onder meer
maatregelen voor de nationale veiligheid, landsverdediging en openbare veiligheid).

12 https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-

01aa75ed71a1/language-nl
13 https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg/details
14 Bij implementatie van Europese regelgeving geldt over het algemeen het uitgangspunt beleidsneutraliteit. Dit houdt

in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de verordening niet mogelijk is.
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Voorstel e-Privacy Verordening
De huidige e-Privacy Richtlijn (2002/58/EG) uit 2002, die overigens in 2009 ook al een
moderniseringsslag kreeg (2009/136/EG), wordt nu herzien.15 Met het voorstel van de
Commissie voor een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en
de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie (COM(2017) 10 final)
introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels voor elektronische
communicatiediensten om het privéleven van mensen beter te beschermen. Tegelijkertijd
beoogt de Commissie nieuwe kansen te creëren voor het bedrijfsleven. Het voorstel e-
Privacy Verordening is een specificatie van en een aanvulling op de nieuwe Europese
privacyregels die in 2016 werden vastgesteld (AVG) en maakt deel uit van het e-privacy
pakket. Het Europarlement stemde op 26 oktober 2017 in met de verordening.

Volgens de richtlijn wordt onder communicatie verstaan: ‘informatie die wordt uitgewisseld
of overgebracht tussen een eindig aantal partijen door middel van een openbare
elektronische communicatiedienst’. Hierbij kan worden gedacht aan online marketing via e-
mail of door middel van cookies, maar eveneens aan telemarketing en netneutraliteit.

Onze ‘cookie-wet’ zal dus opnieuw wijzigen, mede omdat de ‘cookie-muur straks wordt
verboden. Verder gaan digitale diensten als WhatsApp, Skype en Facebook onder het
nieuwe telecommunicatieregime vallen. Dit betekent onder meer dat aanbieders van
zogenoemde Over The Top-services (OTT)-diensten verplicht worden om de
vertrouwelijkheid van de communicatie te waarborgen.

Belangrijk. Terwijl de AVG zich richt op de verwerking van persoonsgegevens in het
algemeen, kent de e-Privacy Richtlijn en haar opvolger, de e-Privacy Verordening, als
inhoudelijk toepassingsgebied de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische
communicatiediensten. Deze nieuwe Europese wet komt naast de AVG te staan (artikel 95
AVG). Of nog anders gezegd: de e-Privacy Verordening is — voor een groot deel — een Lex
speciales ten opzichte van de AVG en heeft juridisch voorrang boven de AVG.

Materieel toepassings-
gebied: waarop zijn de
regels van toepassing?

EU / NL wetgeving nu
van kracht

Toekomstige EU / NL
wetgeving

Toezichthouder in
Nederland

verwerking van
persoonsgegevens
(algemeen)

Privacyrichtlijn /
Wet bescherming
persoonsgegevens

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
+ Uitvoeringswet AVG
(ontwerp)
vanaf 25 mei 2018

Autoriteit
Persoonsgegevens
(AP)

verwerking van
persoonsgegevens voor
elektronische
communicatiediensten
(bijzondere regels)

e-Privacyrichtlijn /
Telecommunicatiewet

e-Privacy Verordening
(ontwerp)
streefdatum vanaf 25
mei 2018

nu Autoriteit
Consument en Markt
(ACM), straks
mogelijk alleen AP

Onderscheid materiële werkingssfeer tussen aankomende AVG en aankomende e-Privacy Verordening

15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications



OUTLOOK DIGITAAL RECHT 2018 — WETGEVINGSSPECIAL / PREVIEW

© 2017 V.A. de Pous, Amsterdam 11

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 in meerderheid ingestemd met de nieuwe Wet op de
inlichtingen en veiligheidsdiensten.16 De Wiv is deels op 1 september 2017 inwerking-
getreden.17 Andere bepalingen volgen volgend jaar.

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet
de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Daarnaast zijn
er waarborgen om zeker te stellen dat de inzet van bevoegdheden te allen tijde rechtmatig
plaatsvindt, waaronder onafhankelijke toetsing vooraf. Door voortschrijdende
technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen (telefonie, internet,
e-mail en sociale media) via de kabel. Terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of
strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van, bijvoorbeeld
voor rekrutering en commandovoering. Daarom is het voor de diensten noodzakelijk om
kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken.

Voordat bevoegdheden worden ingezet, is toestemming van de minister en een
onafhankelijke commissie met rechterlijke en technische achtergrond nodig, de zogeheten
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De onafhankelijke toetsing vooraf gaat niet
alleen gelden voor de kabelinterceptie, maar ook voor de inzet van bestaande bijzondere
bevoegdheden zoals het tappen van telefoongesprekken en het maken van inbreuken op
computers. Ook de rol van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten (CTIVD) wordt versterkt.

Over de Wiv, in de volksmond tegenwoordig aftapwet of sleep(net)wet genoemd, wordt in
2018 een raadgevend referendum gehouden. CDA-leider Buma stelde op 28 oktober 2017
dat het kabinet de uitkomst zal negeren.

Richtlijn betaaldiensten 2 (PDS2)
De herziene Richtlijn betaaldiensten (EU) 2015/2366, ook wel Payment Services Directive 2
(PSD2) genoemd, vervangt de huidige PSD1 (2007/64/EG) en betreft een Europese richtlijn
waarin het toezichtraamwerk voor betaaldiensten is geregeld.18 PSD2 heeft tot doel om het
betalingsverkeer binnen Europa te verbeteren en ruimte te creëren voor nieuwe
markttoetreders, die kunnen bijdragen aan een effectievere en transparantere wijze van het
doen van betalingen. Onder PSD2 worden twee nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd:

- initiatie van (Internet-)betalingen (betaalinitiatiedienstverlening); en

- verschaffing van geconsolideerde informatie over (online-)betaalrekeningen
(rekeninginformatiedienstverlening).

Partijen die de nieuwe innovatieve, zogenoemde fintech–diensten willen aanbieden, hebben
een vergunning van toezichthouder De Nederlandse Bank nodig. PSD2 verplicht banken om
de dienstverleners, op basis van toestemming van hun klant, toegang te geven tot de
betaalrekeningen van die klanten.

16 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34588_wet_op_de_inlichtingen_en
17 Staatsblad 2017, 218.
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2015:337:TOC
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Hierdoor wordt gewaarborgd dat deze diensten op de markt kunnen worden gebracht. De
richtlijn trad op 12 januari 2016 in werking en wordt van toepassing op 13 januari 2018.

Wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer PSD2 in Nederland daadwerkelijk in werking
treedt. Het Wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten19 is voor advies
voorgelegd aan de Raad van State. De vorige minister van Financiën liet de Kamer weten
dat implementatie van de richtlijn per voorjaar 2018 een realistische inschatting is.20 Dat is
dus later dan wettelijk is voorgeschreven. Ondertussen heeft de Autoriteit Persoons-
gegevens bij brief van 22 augustus 2017 aan de minster van Financiën geadviseerd. Deze
toezichthouder pleit allereerst voor een verduidelijking van de verhouding tussen PSD2 en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verduidelijken alvorens het voorstel bij
de Tweede Kamer in te dienen, omdat ook PSD2 privacyvoorschriften bevat. Daarnaast wijst
de AP er op dat zij niet gebonden is aan een eventueel besluit van DNB wanneer het om
privacybescherming gaat.

Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging
De Europese richtlijn betreffende de veiligheid van het netwerk en informatiesystemen
(2016/1148) heeft betrekking op maatregelen om een hoog niveau van netwerk- en
informatiebeveiliging in de hele Unie te waarborgen en voorziet in wettelijke maatregelen
om het algehele niveau van cybersecurity in de EU te stimuleren.21 De regeling bepaalt dat
exploitanten van essentiële infrastructuur in een aantal sectoren (financiële dienstverlening,
vervoer, energie, gezondheidszorg), aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij
(met name app stores, platforms voor elektronische handel, betalingsdiensten via Internet,
cloud computing, zoekmachines en sociale netwerken) en overheden (i) risicobeheers-
regelingen moeten invoeren en tevens (ii) ernstige incidenten met betrekking tot hun
kerndiensten moeten melden.

Deze meldplicht gaat verder dan de geldende of aankomende autonome Nederlandse
wetgeving. De richtlijn trad op 1 augustus 2016 in werking. Lidstaten hebben vervolgens 21
maanden om de nieuwe regels van de richtlijn om te zetten in eigen wetgeving. Volledige
implementatie moet uiterlijk op 9 mei 2018 plaatsvinden. Dus ook in Nederland.

19 Het Wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet bekostiging financieel toezicht

(Wbft), titel 7b van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de Wet handhaving consumentenbescherming (whc) ter

implementatie van de richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015

betreffende betalingsdiensten in de interne markt houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en

2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG.
20 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/22/kamerbrief-voortgang-implementatie-

herziene-betaaldienstenrichtlijn-psd2
21 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog

gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen, COM (2013) 48 final,

2013/0027 (COD), 7 februari 2013.
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Voorstel Cybersecuritywet
Het voorstel voor een Cybersecuritywet strekt ter implementatie van de bovengenoemde
NIB-richtlijn van de Europese Unie (richtlijn 2016/1148).22 Vanwege de inhoudelijke
samenhang en overlap worden de bepalingen van de Wet gegevensverwerking en
meldplicht cybersecurity (zie hieronder) overgeheveld naar de Cybersecuritywet.

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
De Eerste Kamer heeft deze zomer het eerste wetsvoorstel aangenomen dat specifiek over
cybersecurity gaat. De verwachting luidt nu dat deze Wet gegevensverwerking en
meldplicht cybersecurity (Wgmc) begin 2018 in werking kan treden. Volgens onze regering
is het belangrijk dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) goed zicht heeft op
grote digitale veiligheidsincidenten. Dit geldt met name voor incidenten bij de Rijksoverheid
en vitale aanbieders, omdat deze incidenten grote consequenties voor onze samenleving en
economie kunnen hebben. Het NCSC informeert organisaties over deze dreigingen en biedt
waar nodig ondersteuning. De Wgmc vormt een belangrijke basis voor deze publiek-private
samenwerking. Zo biedt de wet een kader voor de wijze waarop het NCSC met
vertrouwelijke informatie moet omgaan. Daarnaast worden nu ook de wettelijke grondslag
van de taken en bevoegdheden van het NCSC vastgelegd.

In de wet is tevens een meldplicht opgenomen voor ernstige digitale veiligheidsincidenten
die de samenleving kunnen ontwrichten. Deze meldplicht geldt voor bepaalde incidenten
en bepaalde aanbieders. Het gaat om een ‘inbreuk op de veiligheid of een verlies van
integriteit van zijn informatiesysteem waardoor de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van
een product of dienst in belangrijke mate wordt of kan worden onderbroken’ (artikel 6 lid 1
Wgmc). Degene die moet melden is de vitale aanbieder: ‘aanbieder van een product of
dienst waarvan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van vitaal belang zijn voor de
Nederlandse samenleving’ (artikel 1 Wgmc). Het wachten is hier mede op een Algemene
Maatregel van Bestuur, die in 2018 het licht zal zien.

Richtlijn toegankelijke overheidswebsites
Werd op 3 mei 2016 onder het Nederlandse voorzitterschap al een informeel akkoord
bereikt tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over een richtlijn
voor de toegankelijkheid van websites van organisaties in de publieke sector, op 26 oktober
2016 stemde het Europees Parlement als laatste partij in met deze EU-richtlijn
(2016/2102).23 Lidstaten zijn verplicht om voor 26 juli 2018 wettelijk te waarborgen dat
digitale kanalen van overheidsorganisaties toegankelijk zijn. De verplichting geldt voor
websites, mobiele applicaties (apps) en intranetten en extranetten die live gaan of
substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels. Er zijn ook een
aantal uitzonderingen benoemd.

22 https://www.internetconsultatie.nl/cybersecuritywet/details
23 https://www.digitoegankelijk.nl/actueel/nieuws/2016/11/01/europees-parlement-stemt-in-met-richtlijn-voor-

toegankelijke-websites-en-apps
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Wet pseudonimiseren persoonsgebonden nummer
onderwijsdeelnemer
De ministerraad stemde op 10 februari 2017 in met een wetsvoorstel van minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de privacy
van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven
voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een
aanbieder van digitale leermiddelen.24 Digitale leermiddelen worden steeds vaker op school
gebruikt. Leerlingen kunnen daardoor leren rekenen of spellen via apps. Deze digitale
leermiddelen staan in de cloud. Om ze goed te laten werken zijn gegevens van de
leerlingen nodig.

Scholen moesten tot nog toe relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de
digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Die situatie is
onwenselijk, omdat het risico bestaat dat deze gegevens op straat terechtkomen na een
hack of datalek. Met de invoering van een pseudoniem in de vorm van een code wordt het
mogelijk om zo min mogelijk informatie vrij te geven. Zo hoeven bijvoorbeeld de
geboortedatum en het geslacht van een leerling voortaan niet meer gedeeld te worden.

Om de privacy van leerlingen beter te beschermen is er ook een privacyconvenant
afgesloten. Daarin hebben meer dan 130 partijen, waaronder bedrijven, scholen en
sectorraden, afspraken gemaakt om de privacy van leerlingen te beschermen. Het aantal
persoonsgegevens dat wordt uitgewisseld is daardoor al flink teruggelopen.

De wet gaat gelden voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo en zal naar
verwachting in 2018 in werking treden. Alle partijen die bij het convenant zijn aangesloten,
hebben aangegeven zo snel mogelijk met het pseudoniem te willen gaan werken. Op 10
oktober is de Tweede Kamer unaniem akkoord gegaan met het gewijzigd voorstel.

Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders
De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens trad op 1 juli 2017 deels
in werking, maar de geplande gelijktijdige inwerkingtreding van het Besluit elektronische
gegevensverwerking door zorgaanbieders werd te elfder ure uitgesteld.25 Dit besluit is een
voorbeeld dat ondanks Wet bescherming persoonsgegevens bepaald dat de benoeming
van een functionaris voor de gegevensbescherming facultatief is (artikel 62 Wbp), onze wet-
en regelgever de aanstelling van een FG kan voorschrijven.26

Deze algemene maatregel van bestuur schrijft de benoeming van een FG in de zin van de
Wbp voor (I) voor de verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem en (ii)
voor zorgaanbieders, die een instelling in stand houden als bedoeld in de Kwaliteitswet

24 34 741 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden

nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs

en de begeleiding van onderwijsdeelnemers
25 Eerste Kamer 33 509, Verslag van een nader schriftelijk overleg, 27 juni 2017.
26 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de

Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), 33.509.
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zorginstellingen (artikel 2 Begz). Zelfstandig werkende zorgaanbieders en zorgaanbieders
die 250 of minder werknemers hebben, worden niet verplicht een FG te benoemen.

Hoewel de ingangsdatum van 1 juli 2017 dus niet is gehaald, zal dit besluit naar
verwachting ruimschoots voor de toepassing van AVG op 25 mei 2018 in werking treden.
Nederland loopt hiermee dus vooruitloopt op de AVG.

Wetsvoorstel computercriminaliteit III
Dit wetsvoorstel versterkt in het wetboek van Strafrecht (Sr) en het wetboek van
Strafvordering (Sv) de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.27 Hiermee wordt
de wetgeving aangepast aan de technologische ontwikkelingen op Internet en het gebruik
van computers voor communicatie en de verwerking en opslag van gegevens. Ook worden
burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld het verleiden van een minderjarige tot
ontucht (grooming) of de verspreiding van kinderpornografie en ernstige
computercriminaliteit.

Met dit voorstel mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (online) onderzoek
doen in computers (pc, mobiele telefoon of server). Opsporingsambtenaren krijgen meer
mogelijkheden om verschillende onderzoekshandelingen toe te passen bij de opsporing
van ernstige delicten. Zij kunnen bij een zeer ernstig misdrijf (mensenhandel of deelname
aan een terroristische organisatie) gegevens ontoegankelijk maken of kopiëren en, als het
gaat om een ernstig misdrijf, communicatie aftappen of observeren.

Het (terug)hacken door politie en justitie leidt tot veel discussie in en buiten het parlement.
De Raad van State pleitte al voor meer toezicht. Ook de commissie Veiligheid en Justitie van
de Eerste Kamer liet zich in april 2017 kritisch uit over deze bevoegdheid en tevens over het
gebruik van zogenoemde ‘zero-day’ softwarefouten, die in beginsel binnen vier weken na
bekend worden, aan de producenten moet worden gemeld. Ondanks bezwaren, ligt het in
de lijn der verwachting dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in 2018 aanneemt. Veiligheid
staat hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet.

Wetsvoorstel aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens
Uit het regeerakkoord blijkt dat het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht
telecommunicatiegegevens, dat nu bij de Tweede Kamer in behandeling is.28‘, wordt
‘heroverwogen’. Hierbij verkent het kabinet in hoeverre het Europese recht ruimte biedt
voor een afgewogen bewaarplicht voor bepaalde telecommunicatiegegevens, in het
bijzonder voor gegevens die strekken tot identificatie van de gebruiker van een
communicatiedienst. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar waarborgen voor de
persoonlijke levenssfeer van burgers, beperkte toegang, aangescherpt toezicht,
noodzakelijkheid van bewaartermijnen, adequate bescherming en beveiliging van de
gegevens en een rapportage- en evaluatieplicht. Alle nieuwe wetgeving waarin
gegevensbewaring wordt geregeld ten behoeve van de opsporing van ernstige strafbare
feiten zal worden voorzien van passende waarborgen.’

27 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34372_computercriminaliteit_iii
28 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34537_aanpassing_bewaarplicht
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Het ligt in de rede dat ook de nieuwe regering zich sterk maakt voor een wettelijke
regeling voor de bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Zoals bekend, verklaarde het
Hof van Justitie van de Europese Unie in april 2014 de Europese richtlijn waarop de
Nederlandse wetgeving is gebaseerd, ongeldig. Hierop zei het vorige kabinet van plan te
zijn de wet aan te passen. De Raad voor de rechtspraak onderschreef in een advies van
februari 2015 (i) het belang van dataretentie ten behoeve van de opsporing en vervolging
van strafbare feiten en (ii) tevens het voorstel om het vorderen van verkeersgegevens
alleen mogelijk te maken na voorafgaande rechterlijke toetsing door een rechter-
commissaris. Ook de Nederlandse rechter zit op deze lijn.

Wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie
Telecommunicatievoorzieningen, zoals telefonie, datacenters en Internet, zijn van vitaal
belang voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de
maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. De vorige minister van
Economische Zaken wilde daarom in de toekomst de mogelijkheid hebben overnames in
deze sector te verbieden of terug te draaien. Hij gaat de continuïteit, betrouwbaarheid van
de dienstverlening en de publieke belangen in Nederland daarom veiligstellen in het
wetsvoorstel voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie.29

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van telefonie en
Internet. Ook grotere bedrijven die actief zijn met Internet-knooppunten, datacentra,
hosting en certificeringsdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor
continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur.

In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen
toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang, bijvoorbeeld als nationale
veiligheid of openbare orde in het geding is. De continuïteit en bescherming voor sectoren
van vitaal belang is in Nederland onderdeel van verschillende wetten. Zo mogen beheerders
van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen in publiek eigendom zijn. In andere
sectoren zoals post en telecom is door regulering goede dienstverlening en voldoende
concurrentie door private bedrijven georganiseerd. Naast de telecomsector wordt ook de
continuïteit in andere bedrijfstakken nader bekeken.

Wetsvoorstel generieke digitale infrastructuur
Op 30 augustus 2017 zijn het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI)
en de bijbehorende memorie van toelichting voor advies naar de Autoriteit
Persoonsgegevens gezonden. Het wetsvoorstel is op basis van eerdere consultatie
aangepast.30

- De Wet GDI biedt de grondslag voor het verplicht stellen van standaarden die
overheden moeten gebruiken in het elektronisch verkeer met andere overheden, met
burgers en met bedrijven.

29 https://www.internetconsultatie.nl/telecommunicatie/details
30 https://www.internetconsultatie.nl/wetgdi



OUTLOOK DIGITAAL RECHT 2018 — WETGEVINGSSPECIAL / PREVIEW

© 2017 V.A. de Pous, Amsterdam 17

- Verder heeft de wet als doel dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID)
krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. Deze identificatiemiddelen geven
publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.

- De wet regelt ook dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen
van het betrouwbaarheidsniveau 'substantieel' of 'hoog' te gebruiken om toegang te
geven tot hun online diensten waarbij, gelet op de aard ervan, deze
betrouwbaarheidsniveaus in de rede liggen.

- Tenslotte biedt de wet grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens,
waaronder het burgerservicenummer (BSN) voor de digitale toegang tot publieke
dienstverlening voor burgers en bedrijven. (Om deze reden is de Autoriteit
Persoonsgegevens om advies gevraagd.)

Voor veilige en betrouwbare toegang tot digitale dienstverlening betreffen identificatie en
authenticatie een basisvereiste. Authenticatie — volgens het wetsontwerp: een ‘elektronisch
proces voor de verificatie en bevestiging van de identiteit van een natuurlijke persoon of
rechtspersoon’ — gebeurt door middel van erkende publiek en privaat uitgegeven
middelen. Het wetsvoorstel GDI sluit aan bij de Europese verordening elektronische
identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS), die grotendeels al van kracht is.

Let op: in september 2018 treedt het deel van eIDAS in werking dat betrekking heeft op het
grensoverschrijdend gebruik van nationale inlogmiddelen.

Wetsvoorstel open overheid
De Wet open overheid, die beoogt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen,
betreft een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van
Weyenberg (D66).31 De regeling heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter
te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de
democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te
dienen. Om een en ander te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke
informatie als recht van burgers.

Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van
openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie.
Overheidsorganen moeten een online beschikbaar register gaan bijhouden van de
documenten en datasets waarover zij beschikken.

Het voorstel, ingediend op 5 juli 2012 bij de Tweede Kamer, die het vier jaar later, op 19
april 2016 aannam, ligt nu bij de Eerste Kamer. ‘Het kabinet hecht eraan dat de overheid
transparant en open is. Er is een initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt
onderzocht hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor
de organisatie en uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de
initiatiefnemers.’32 Overleg staat dus op de agenda, maar de strekking is duidelijk.
Modernisering van de Wob is gewenst, maar zonder veel kosten.

31 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33328_initiatiefvoorstel_voortman
32 Regeerakkoord 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, 10 oktober 2017, pagina 9.
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Wetsvoorstel kansspelen op afstand
De Tweede Kamer stemde op 7 juli 2016 met het plan van staatssecretaris Dijkhoff
(Veiligheid en Justitie) om het kansspelbeleid te moderniseren. Op grond hiervan wordt het
in Nederland mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online
kansspelen zoals poker, casinospelen en sportweddenschappen. Het wetsvoorstel creëert
de basis voor een vergunningstelsel, zodat de Nederlandse speler ‘veilig en verantwoord’
kan deelnemen aan online kansspelen. Door de komst van de nieuwe wetgeving wordt het
mogelijk strenge eisen te stellen aan de aanbieders van online kansspelen en zodoende
spelers beter te beschermen tegen onder andere kansspelverslaving. Vergunninghouders in
Nederland gaan 29% kansspelbelasting, 0,25% bijdrage verslavingsfonds en 1,5% bijdrage
aan Kansspelautoriteit afdragen over het bruto spelresultaat.33

Het is onduidelijk of het nieuwe kabinet in 2018 haast maakt met het ontwerp, waarvan de
verwachting eerder luidde dat Wet kansspelen op afstand in het najaar van 2017 in werking
zou treden.

Wetsvoorstel aansprakelijkheid onveilige software?
Het nieuwe kabinet gaat naar eigen zeggen een ambitieuze cybersecurity-agenda opstellen,
zo blijkt uit het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Onderwerpen zijn
onder meer ‘standaarden voor Internet-of-things-apparaten, het stimuleren van bedrijven
om veiliger software te maken via softwareaansprakelijkheid, het versterken van het
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency
response teams (CERT) van alle sectoren, het stimuleren van cybersecurity-onderzoek en
het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne’.

Interessant is het voorstel om de beschikbaarheid van ‘veiliger’ computerprogramma’s te
stimuleren door middel van een nieuwe wettelijke aansprakelijkheidsregeling. Vrijwel
alles is nog onduidelijk, maar het sluit mogelijk aan bij de eerder genoteerde trend dat
toezichthouders tegenwoordig miljoenenboetes kunnen opleggen. Afschrikking als
dreiging voor het stimuleren van de nakoming van wettelijke voorschriften neemt in
populariteit toe. Bij wetgevers wel te verstaan.

Onduidelijk is echter aan welke route het kabinet denkt. Leidt onveilige software straks
tot een nieuwe vorm van strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid? Of doet
wellicht een geheel nieuwe administratiefrechtelijke aansprakelijkheid in het Nederlandse
rechtssysteem haar intrede, inclusief door een nieuwe toezichthouder (‘Autoriteit
Software’) op te leggen sancties? Hoe het ook zij, het voornemen zal de markt vrijwel
zeker opschudden en in ieder geval voor bijzondere handhavingsproblemen bij open
source software kunnen zorgen; vooral wanneer losse en telkens wisselende
programmeurs uit diverse landen aan de onveilige open-sourcecode hebben gewerkt.

33 http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/juli-0/artikel/
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Conclusie
Deze periode getuigt van een brede, niet-aflatende stroom digitale wet- en regelgeving.
Hieruit blijkt dat de tijd van juridische Spielerei in de informatiemaatschappij definitief
achter ons ligt. Velen krijgen met — delen van — dit omvangrijke legislatieve raamwerk te
maken. Voor openbaar bestuurder, ondernemer en adviseur zijn de spelregels echter van
strategisch belang geworden; ongeacht de staat van digitale transitie waarin de organisatie
zich bevindt. Voor bepaalde sectoren zijn bovendien nog speciale regels geformuleerd.
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Leitmotiv
Addressing the legal aspects
of digital technology
strategically creates economic
value, reduces risks and
optimizes assets.

History
During its first 50 years
computer law referred to a
loose collection of diverse legal
aspects of electronic
processing and communication
of data.

Advancement
A more advanced and
structured approach to
computer law in the 21st
century focuses on legal
frameworks for the demand-
driven availability of robust,
secure and interoperable
digital products and services.

Information society
Computer law today must
provide solid, well-balanced
legal constructions for living,
working, and doing business in
a sustainable information
society, fitting to its people
and national identity.


