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Cloud computing biedt op aanvraag toegang tot informaticabronnen via een netwerk. 
 
Het is dus voornamelijk een dienst waarbij de cloudklant (de gebruiker van de cloud) van op 
afstand gebruik maakt van bronnen die hij ter beschikking heeft (in de plaats van alles ter 
plaatse te installeren). 
 
Men kan op verschillende manieren gebruik maken van deze dienst: privé (indien de 
cloudklant de enige gebruiker is van de bronnen), gedeeld (met een gemeenschap van 
gebruikers met dezelfde behoeften), publiek (wanneer de dienst voor iedereen beschikbaar 
is); deze verschillende modellen kunnen uiteraard onderling met elkaar gecombineerd 
worden (hybride). 
 
De dienst zelf kan verscheidene elementen aanbieden of combineren: infrastructuur voor 
berekening, opslag, back-up, breedband (IaaS), besturingsplatform (PaaS), die het mogelijk 
maken om online applicaties of software aan te bieden (SaaS), die op hun beurt de 
verwerking van de gegevens mogelijk maken.  
 
Het economische aspect van cloudcomputing ligt in het feit dat de cloudklant geen grote 
investeringen hoeft te doen om gebruik te maken van de allernieuwste informatica (hij kan 
dat kapitaal dus besteden aan de ontwikkeling van zijn hoofdactiviteiten). Bovendien betaalt 
de cloudklant enkel voor de dienst wanneer hij er gebruik van wenst te maken (operationele 
kosten). Sommige diensten, voornamelijk diegene voor het grote publiek, zijn “gratis in ruil 
voor publiciteit”. Het gaat hier dan voornamelijk om basise-mail, sociale netwerken of 
internetzoekmotoren. 
 
Het contractuele aspect van cloudcomputing zal afhangen van het type cloud. Bij 
“privéclouds” maakt men veeleer gebruik van onderhandelde contracten, terwijl men bij 
“gedeelde of publieke clouds” gebruik maakt van contracten met voorwaarden die te nemen 
of te laten zijn en die soms ook nog eens eenzijdig door de cloudprovider kunnen worden 
aangepast. Daarom is de implementatie van een “rechtvaardig kader” noodzakelijk.  
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Het technische aspect van cloudcomputing, dat gebaseerd is op de toegang van op afstand, 
vergemakkelijkt de grensoverschrijdende gegevensstroom (in de host centers van de 
cloudprovider moet de juiste capaciteit geleverd worden op het juiste moment). Hierdoor kan 
de cloudklant minder controle hebben over de fysieke plaats waar zijn gegevens verwerkt en 
opgeslagen worden. 
 
Naast het creëren van nieuwe jobs dankzij de implementatie van die host centers (nieuwe 
economische activiteiten ter compensatie van het verlies aan jobs of reorganisaties bij de 
cloudklant), heeft cloudcomputing nog vele andere economische voordelen, zoals: een beter 
beheer/toekenning van de kosten aan elke taak bij de cloudklant, mogelijkheid tot snelle 
beslissingen (zonder oponthoud, noch raming), betere weerstand tegen cyberaanvallen en/of 
rampen (brand, overstroming, diefstal) die zware gevolgen kunnen hebben voor informatica 
die op slechts één enkele locatie staat. 
 
Er zijn echter nog risico’s die – gezien de omvang van de centers die de gegevens kunnen 
bevatten van duizenden klanten, of volledige economische sectoren – met cloud computing 
een nieuwe dimensie kregen. Sectie 4 van dit rapport1 analyseert deze risico’s aan de hand 
van het servicemodel (IaaS, PaaS, SaaS) en het gebruik (privé, publiek, hybride), en stelt 
eveneens een aanpak voor voor de evaluatie van de risico’s, een herziening van het 
beveiligingsbeleid van de cloudklant, het risicobeheer en het gecontroleerde gebruik van de 
cloud met regelmatige evaluaties. 
 
Het voorbije jaar werd de cloudcomputingmarkt dikwijls bestudeerd: de sector zou een 
enorme groei kennen. In Europa zou de publieke of gemeenschappelijke cloudcomputing 
goed zijn voor zo’n 4,6 miljard euro in 2011, en zo’n 6,2 miljard euro in 2012 (of 34,8 % meer 
in één jaar tijd). Het Belgische marktaandeel wordt geschat op 2,5 %, oftewel 153 miljoen in 
2012. De groei kan een conjunctureel aspect hebben (ondernemingen zijn op zoek naar 
besparingen) en de evolutie ervan zal afhangen van de globale economische situatie 
(economisch herstel, al dan niet einde financiële crisis), het uitblijven van belangrijke 
incidenten (geen negatieve publiciteit) en het verdwijnen van de “rem”, de onzekerheden en 
het wantrouwen t.o.v. cloudcomputing. Deze onzekerheden zijn zeker aanwezig bij de 
ondernemers (vooral de kleinere ondernemingen), maar ook bij de overheidssector, die ook 
gebruik zou kunnen maken van cloud computing. 
 
Bij die onzekerheid kunnen bevoegde autoriteiten een belangrijke rol spelen, indien ze 
samenwerken (met de betrokken partijen) om een juridisch kader te creëren dat het 
vertrouwen in de markt verstrekt. Er zijn 3 scenario’s - pessimistisch, lineair of optimistisch - 
volgens dewelke de Belgische markt tegen 2020 zou groeien met mate (880 miljoen euro), 
lineair (1,5 miljard euro) of sterk (2 miljard euro in 2020). 
 
Hoe kunnen we dit nieuwe juridische kader definiëren? De huidige Belgische wetten houden 
geen rekening met cloudcomputing, en – tenminste sinds Richtlijn 95/46 – vloeien voort uit 
het Europese recht. Hierdoor heeft het weinig zin dat lidstaten nog nieuwe nationale wetten 
schrijven en dat is dus niet aanbevolen. Indien de rollen van de cloudpartners (cloudklant en 
cloudprovider) al kunnen worden afgeleid uit de huidige wetgeving (gegevensverwerker en 

1Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie  

Cloudcomputing – Samenvatting van het rapport van Unisys Pagina 2 
 

                                                

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/analyses_studies/etude_relative_au_cloud_computing.jsp


contractant), zal het recht betreffende cloudcomputing beïnvloed worden door een aantal 
lopende Europese hervormingen of maatregelen: 

• Een nieuw algemeen reglement over de bescherming van de gegevens (project 
bekendgemaakt in 2012) dat meteen van toepassing zal zijn (zonder nationale 
wetten); 

• Een aanpassing van de consumentenrechten betreffende het toevertrouwen van 
privékopieën aan een cloud en het bekomen van eerlijke contractuele voorwaarden; 

• Een aanpassing van de regels betreffende e-commerce en het beheer van “illegale 
inhoud” die op de cloud wordt vastgesteld; 

• Een definiëring van normen voor “Europese cloudcomputing” op technisch vlak (om 
de overdraagbaarheid te garanderen), op contractueel vlak (voor rechtvaardige 
SLA’s) en op beveiligingsvlak (rapporten van incidenten, maatregelen en audit); 

• Een “Europese cloudpartnerschap” die niet tot doel heeft om een “Europees 
supercenter voor cloud computing” op te bouwen, maar wel om gemeenschappelijke 
regels en normen te definiëren die het mogelijk zouden maken om de specificaties te 
harmoniseren (met name van de overheidssector), alsook de rechten betreffende het 
aanbod van de cloudproviders. 

Al deze hervormingen en maatregelen (soms voorafgegaan door aparte nationale initiatieven 
van lidstaten) zullen ondersteund worden door onderzoeken en rapporten (waarvan enkele 
gaande zijn en verwacht worden in 2013-2014). Ze zullen niet toegepast worden van 
vandaag op morgen; het zal eerder verschillende jaren vragen. 
 
Wat kunnen de bevoegde Belgische autoriteiten doen? 
 
Ze moeten eerst en vooral hun acties integreren in de Europese aanpak, door een 
technologische enquête te houden, samenvattende documenten op te stellen die 
gemakkelijk aan te passen zijn, en zich open te stellen voor de poolingaanpak van 
cloudprojecten met overheidsdiensten van buurlanden. 
 
Het is belangrijk een samenwerking op te bouwen met de vertegenwoordigers van de 
cloudsector, die zelf ook moeten streven naar een betere organisatie die beter 
gestructureerd is en de volledige sector vertegenwoordigt uit de verschillende regio’s en met 
de verschillende servicemodellen. 
 
We raden aan om niet te wachten op de conclusies van de lopende studies van het 
Europees cloudpartnerschap en om op basis van het werk van de Commissie en deze 
studie, alsook het werk van de werkgroep “Artikel 29”, verder te werken aan een “1e versie” 
van eerlijke contractuele voorwaarden en de leiding te nemen over een “Fair Cloud”-label 
dat open zal staan voor nieuwe toetredingen (cloudproviders van België, de Benelux, en 
andere lidstaten). 
 
Het informatieve werk moet concrete vorm krijgen in de publicatie van een “praktische 
handleiding” vergezeld van een “check list” met de na te kijken punten vooraleer een 
migratie te ondernemen naar de cloud. Dit moet samen met de informatie aan de klanten 
(overheid en privé) bijdragen tot de harmonisatie van de voorwaarden die de cloudproviders 
aanbieden. 
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Wat de veiligheid betreft, ten slotte, zouden de bevoegde autoriteiten, volgens de ENISA-
aanbevelingen, zich moeten bezighouden met het implementeren en controleren van een 
verplichte cyclus van rapportering van incidenten (binnen bepaalde limieten en volgens 
graad van ernst), van de risico-evaluatie die eruit volgt en van de maatregelen om die 
risico’s te verkleinen of uit te schakelen. 

Cloudcomputing – Samenvatting van het rapport van Unisys Pagina 4 
 


	Een kans voor de Belgische economie
	Samenvatting van het rapport afgeleverd door Unisys Belgium

