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   Agenda 

 

 Introductie  

 Wet en regelgeving  

 Ervaringen met cloud computing in de financiële sector 

 Toekomst van cloud computing 

 Internationale samenwerking 
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Wet en regelgeving - uitbesteding 

 

 

 

Algemene wet- en regelgeving 

 

• Wft 3.17 voorziet in beheerste 
bedrijfsvoering.  

• Wft 2.23 risico management.  

 

1-1-2016 Solvency II (274(4)h en i) 
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Wet en regelgeving - uitbesteding 

 

Wft  - uitgewerkt in de AMvB – hoofdstuk 5 

 

 

• Uitbesteding is niet toegestaan als toezicht niet meer kan worden uitgevoerd (art. 27) 

• Uitbesteding van de onafhankelijke audit en compliance proces is niet toegestaan s  (art. 
28) 

• Er dienen procedures en beleid te zijn omtrend uitbesteding om de uitbesteding te 
managen. (art. 29) 

• De otso moet procedure hebben ingericht, over voldoende kennis beschikken en 
informatie ter beschikking hebben om het uitbesteede proces te beoordelen. (art. 30) 

• Er dient een contract te zijn met de uitbesteder (art. 31) 

• Al het bovenstaande is niet van toepassing als de processen zijn uitbesteed aan de eigen 
groep binnen de EU (art. 32) 
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Wet en regelgeving - uitbesteding 

 
De Pensioenwet / Uitbesteding: artikel 34 

Wet verplichte pensioenregeling: artikel 43 

 

 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling 

− Artikel 1: definitie 

− Hoofdstuk 4 – artikelen 12 t/m 14 

 Art. 12: Werkzaamheden die niet mogen worden 
uitbesteed 

 Art. 13: Overeenkomst tot uitbesteding 

 Art. 14: Beheersing van de risico’s 
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Cloud computing en wetgeving sinds 2011 

 

 Cloud circulaire – cloud computing is uitbesteding 

http://www.toezicht.dnb.nl/2/5/50-230433.jsp 

 

 Risico analyse moet worden opgesteld en restrisico 

geaccepteerd 

 Sjabloon risicoanalyse: 

http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-228202.pdf  

 

 Melding aan DNB 

 E-mail is van wezenlijk bedrijfsbelang 

 Ketenaanpak bij cloud computing (onder uitbesteding) 
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Aandachtspunten cloud computing 

Cloud computing heeft andere 

attentiepunten zoals: 

 

• Waar is mijn (back-up) data? 

• Wie kan er bij mijn data? 

• Hoe weet ik dat ik geleverd krijg wat ik 

heb afgesproken? 

• Exit wat gebeurt er met mijn data? 

• Right to audit ook bij een onder 

uitbesteder? 
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Onderzoeksrecht DNB 
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Cloud computing – wat valt op ….. 

 Verkenning op kleine projecten 

 Starten private cloud -> hybrid cloud 

 Implementatie via cloud providers en brokers 

 Stoppen iniatieven 

 Geen rest risico’s bij de risico analyses 

 Wezenlijk belang  
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Internationale samenwerking 

 

Common understanding bereikt voor 2015 

 

 Cloud computing is uitbesteding 

 Cloud computing definitie van NIST 

 Right to audit/examine voor de toezichthouder in de contracten 

 Keten benadering: van begin tot eind 

 Email wordt gezien als wezenlijk bedrijfsbelang 
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Toekomst cloud computing - discussie 
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Questions? 
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Email: m.j.chilvers-van.der.kruk@dnb.nl 


