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Het is mogelijk dat u gecontroleerde technologie 
wilt delen via de Cloud. U wilt bijvoorbeeld een 
technisch rapport, ontwerp of presentatie met 
gevoelige technologie delen met een collega of een 
klant in het buitenland. Zorg ervoor dat u zich 
bewust bent van wanneer er sprake is van export. 
Voor de export van technologie gelden in beginsel 
dezelfde regels als voor de export van goederen.   

Uitgangspunt 

Er is sprake van export wanneer gecontroleerde 
technologie die is geüpload naar de Cloud 
beschikbaar wordt gesteld aan personen buiten 
Nederland. Er is dan een exportvergunning nodig 
als een algemene vergunning niet van toepassing is. 

-      Wanneer een upload plaatsvindt naar een 
Cloud waar personen buiten Nederland 
toegang toe hebben, is er op het moment 
van uploaden reeds sprake van export. 

-      Wanneer niemand buiten Nederland 
toegang heeft, is pas sprake van export op 

het moment dat die toegang wordt 
verleend. De verlener van toegang geldt 
dan als de exporteur. 

- Er is sprake van export wanneer uw eigen 
medewerkers toegang hebben tot de 
gecontroleerde technologie op het moment 
dat ze zich in het buitenland bevinden.  

-      Alle personen of entiteiten die toegang 
hebben tot de gecontroleerde technologie 
zijn formeel ontvanger van gecontroleerde 
technologie en dienen op de vergunning 
vermeld te staan. (incl. systeembeheerders, 
server- of cloud-eigenaren, wanneer die de 
data zouden kunnen lezen – al is dit vaak 
niet het geval)  

Beveiliging 

Het openbaar maken van gecontroleerde 
technologie zonder vergunning is verboden. Dat 
betekent dat het uploaden van gecontroleerde 
technologie naar een publieke website of 
onbeveiligde Cloud de facto verboden is. Dat 
betekent ook dat uploaden naar een Cloud die 



 

onvoldoende beveiligd is, moet worden gezien als 
het publiek beschikbaar maken van kennis, en dus 
de facto verboden is. 

Er wordt van u verwacht dat de server en 
datatransacties die gecontroleerde technologie 
bevatten zijn beveiligd volgens een encryptie-
standaard die passend is voor uw sector. De risico’s 
moeten door u aantoonbaar gekend en beheerst 
worden en het toezicht mag niet worden 
belemmerd door uitbesteding. Dat wil zeggen dat u 
te allen tijde zicht moet hebben op wie toegang tot 
welke informatie in de Cloud heeft en dit door de 
toezichthouder in te zien moet zijn. Alle export van 
gecontroleerde technologie via de Cloud dienen 
gebruik te maken van een Private Cloud en 
minimaal beveiligd te zijn met een vorm van end-
to-end encryptie. De informatie op de server zelf 
dient eveneens versleuteld te zijn, minimaal 
conform industriestandaarden: beveiliging die 
passend is voor de risico’s die gemoeid zijn met de 
specifieke technologie.  

De uitwisseling van sleutels die toegang tot de data 
geven dient via een veilig kanaal, buiten de cloud-
omgeving plaats te vinden. 

Vraag & Antwoord 

Heb ik ook een vergunning nodig voor het 
beschikbaar stellen van gecontroleerde 
technologie aan personen met een buitenlandse 
nationaliteit die zich in Nederland bevinden? 

Nee, er is pas sprake van export wanneer de 
informatie beschikbaar wordt gesteld aan een 
persoon die zich buiten Nederland bevindt. 
Nationaliteit speelt daarin geen rol, behalve als de 
ontvangende partij gesanctioneerd is, zoals met het 
kennisembargo op Noord-Korea het geval is. Als de 
persoon aan wie u de  gecontroleerde technologie 
beschikbaar heeft gesteld deze kennis wil 
exporteren, dan heeft deze daar zelf wel een 
exportvergunning voor nodig. 

Heb ik ook een exportvergunning nodig als alleen 
medewerkers van mijn eigen bedrijf toegang 
hebben tot de gecontroleerde technologie? 

U heeft een exportvergunning nodig als 
medewerkers vanuit het buitenland toegang 
hebben tot de gecontroleerde technologie, ook als 
deze medewerkers werkzaam zijn bij uw eigen 
bedrijf. Als uw medewerkers alleen vanuit 
Nederland toegang hebben is geen 
exportvergunning nodig. In veel gevallen valt de 
export van gecontroleerde technologie onder een 
algemene EU vergunning en hoeft u voor export 
naar onder andere de EU lidstaten geen aparte 
vergunning bij de Nederlandse overheid aan te 
vragen.  

Maakt het uit in welke land de server zich bevindt? 

In de meeste gevallen maakt het niet uit in welk land 
de server zich bevindt, zolang deze volgens 
industriestandaarden beveiligd is, u gebruik maakt 
van een Private Cloud en de transactie met minimaal 
een vorm van end-to-end encryptie beveiligd is. Als 
het in uw industrie niet gebruikelijk is om informatie 
te delen zonder de serverlocatie te kennen, houd 
hier dan rekening mee. Neem bij twijfel contact op 
met de CDIU. 

Casus 

Casus 1. Een Nederlandse BV wil gecontroleerde 
technologie genoemd in Annex IV van de Dual-Use 
verordening, waarvoor vergunningplicht geldt bij 
uitvoer uit Nederland, op een server met een 
eigenaar buiten Nederland en binnen de EU 
zetten. Zowel de Nederlandse BV als de EU server-
eigenaar hebben toegang tot de data op de server. 
Er zijn geen partijen buiten de EU die toegang tot 
de data hebben.  

Conclusie: Er is sprake van export omdat toegang 
wordt verleend tot gecontroleerde technologie aan 
personen buiten Nederland, namelijk de EU server-
eigenaar. Er is een vergunning nodig omdat de 
gecontroleerde technologie is opgenomen in Annex 



 

IV, waardoor ook bij export naar andere EU lidstaten 
een exportvergunning vereist is.   

 

Casus 2. U heeft gecontroleerde technologie 
opgeslagen op een beveiligde Private Cloud, die 
alleen voor u toegankelijk is. U heeft toegang 
middels uw telefoon en wilt met uw telefoon op 
reis. 

Conclusie: Er is sprake van export wanneer u met uw 
telefoon met toegang tot de gecontroleerde 
technologie de grens over gaat. Er is een individuele 
of globale exportvergunning nodig wanneer u het 
gebied verlaat waarvoor een eventuele algemene 
vergunning geldt.  

 

Casus 3. Een Nederlandse BV wil gecontroleerde 
technologie op een server in de VS zetten. 
Verschillende dochter BV’s in de VS hebben 
toegang tot de server. 

Conclusie: Er is sprake van export, want de 
gecontroleerde technologie wordt beschikbaar 
gesteld aan personen buiten Nederland. Er is een 
exportvergunning nodig wanneer het militaire 
gecontroleerde technologie betreft, of de kennis 
valt onder Annex IIg van de dual-use verordening. 
Zo niet, dan valt de kennis onder de algemene EU 
vergunning EU001. 

 

Casus 4. Een BV in Nederland maakt al een paar 
jaar gebruik van een server in Zwitserland voor de 
opslag van zijn gecontroleerde technologie. 
Toegang tot de data is geregeld voor de 
Nederlandse Moeder BV en voor een Zwitserse 
dochter, die het contact met de server-eigenaar 
onderhoudt. Binnenkort wil de Nederlandse BV 
een tweede dochter BV openen in Congo, de 
medewerkers in Congo krijgen dan ook toegang 
tot de gecontroleerde technologie.  

Conclusie: De entiteit die de toegang verleent geldt 
als de exporteur.  

Er dient in Nederland een vergunning aangevraagd 
te worden voor export naar Congo, indien het 
Nederlandse bedrijf de toegang tot de server 
verleent aan de Congolese collega’s. 

Als de Zwitserse  dochter de toegang verleent vraagt 
de Zwitserse dochter een exportvergunning aan in 
Zwitserland.  

Voor het uploaden van nieuwe gecontroleerde 
technologie naar de Cloud, zal hoe dan ook een 
vergunning nodig zijn waar de dochter in Congo als 
eindgebruiker op vermeld staat vanaf het moment 
dat deze toegang heeft. 

 

Casus 5. U bent een Cloud provider gevestigd in 
Nederland en levert Cloud diensten (PaaS, IaaS, 
SaaS etc) voor bedrijven. 

Conclusie: Er is geen sprake van export als u alleen 
Cloud diensten aanbiedt. Er is een exportvergunning 
nodig wanneer de (ondersteunende) technologie of 
software van de Cloud dienst door de Cloud provider 
wordt geëxporteerd naar derden buiten Nederland. 
Klanten die gebruik maken van de Cloud dienst en 
gecontroleerde technologie beschikbaar stellen aan 
personen buiten Nederland zijn zelf 
verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
vereiste exportvergunning.  
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