
Jaarverslag Juridische Commissie 2019 

De Juridische Commissie van SURF adviseert het bestuur van SURF over de inhoud en toepassing van 
het Juridisch Normen Kader (JNK). De commissie bereidt aanpassingen voor en zorgt voor aansluiting 
van het JNK bij ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en andere relevante 
ontwikkelingen. Daarnaast kan SURF door haar gewenste aanpassingen van het normenkader ter 
advies aan de commissie voorleggen. Ook zouden instellingen de commissie moeten kunnen vinden 
om voorstellen of vragen voor te leggen. 

In de Juridische Commissie zijn juristen van verschillende, bij SURF aangesloten, instellingen 
vertegenwoordigd. Niet alleen participeren juristen van universiteiten en hogescholen, ook de 
medische academische centra en het MBO zijn vertegenwoordigd. Verder sluiten de juristen van  
SURFnet en SURFmarket aan bij het overleg van de commissie. De namen van de leden van de 
Juridische Commissie zijn op de SURF website gepubliceerd https://www.surf.nl/juridische-
commissie.  
 
Leden Juridische Commissie 
In 2019 is er afscheid genomen van drie leden van de Juridische Commissie en zijn drie nieuwe leden 
benoemd door het bestuur van SURF.   
 

De Juridische Commissie is in 2019 driemaal bijeen geweest, namelijk op 4 maart, 3 juni en 16 
september. De vergadering van 2 december is niet doorgegaan in verband met meerdere 
afmeldingen door de leden.  
 

Taakstelling Juridische Commissie 
Tijdens de bijeenkomst van 4 maart 2019 is gesproken over de taakstelling van de Juridische 
Commissie en is er besproken of de Juridische Commissie zich alleen bezig zou moeten houden met 
het Juridisch Normenkader (JNK), waar de verwerkersovereenkomst onderdeel van is, of ook andere 
dingen zou moeten oppakken, zoals: 

• (Inter)nationale wetgeving en privacy aspecten clouddiensten (bijv. dropbox etc.); 
• Privacy in aanbestedingen of privacy in het onderzoeksveld;  
• Combi privacy met ander onderwerp of rechtsgebied. 

 
Naar aanleiding van voornoemde discussie is het bestuur van SURF gevraagd het takenpakket van de 
Juridische Commissie te verbreden waardoor de commissie zich kan buigen over privacy 
gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor de SURF instellingen. De meer 
formele rol met betrekking tot het JNK zou daarbij gehandhaafd kunnen blijven. Over de invulling 
van de taakstelling is overleg geweest tussen de voorzitter van de Juridische Commissie, de jurist van 
SURFnet en één van de bestuursleden van SURF. In 2020 zal hier verder over worden gesproken.  
 
Concept instructie bij de Verwerkersovereenkomst 
Tijdens de bijeenkomst van 3 juni 2019 is gesproken over de concept instructie bij de 
Verwerkersovereenkomst. Daarna is de definitieve versie van de instructie aan het bestuur van SURF 
voorgelegd en is deze vastgesteld en verstuurd naar de SCIPR-lijst, de diverse juristenlijsten en de 
lijst van de bestuurssecretarissen van de hogescholen. 
 
Bevoegdheid opvragen persoonsgegevens (als SURF verwerker is) 
Tevens is besproken wie, binnen een instelling, gerechtigd is persoonsgegevens op te vragen bij 
SURF als deze organisatie de verwerker is. De Juridische Commissie heeft geadviseerd dit via de FG 
van de instelling te laten lopen. 
 
Privacy Maturity model 
Tijdens de vergadering van 3 juni 2019 is het SURFaudit Toetsingskader inhoudelijk besproken en is 
gekeken wat de rol van de Juridische Commissie hierin is. Tijdens de bijeenkomst van 16 september 
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is besloten een subcommissie te vormen die de uitkomsten van het Toetsingskader Privacy 2019 
v0.10 bespreekt. Drie leden van de Juridische Commissie nemen hier aan deel.   
 
Vergelijking Data Pro Code – Juridisch Normenkader SURF 
In de bijeenkomst van 16 september is besloten dat de Juridische Commissie gaat vergelijken hoe de 
Data Pro Code zich verhoudt tot het JNK binnen SURF. De code is voorlopig goedgekeurd door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en SURF krijgt er ook mee te maken als ICT-aanbieder. De 
uitkomsten van de vergelijking worden in 2020 besproken.  
 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
In 2019 zijn er (twee) afspraken geweest met de AP over privacy zaken die spelen bij de bij SURF 
aangesloten instellingen. Naast leden van de Juridische Commissie nemen ook leden van andere 
gremia binnen SURF deel aan het gesprek. 
 

Ontwikkelingen in binnen- en buitenland rondom wet- en regelgeving (nationaal en 
internationaal) 
Tijdens alle vergaderingen zijn de ontwikkelingen in binnen- en buitenland rondom wet- en 
regelgeving (nationaal en internationaal) besproken en zijn de leden geïnformeerd over de stand van 
zaken van een aantal ontwikkeling op terreinen die het JNK beslaat. 
 

Communicatie 
In de drie vergaderingen van 2019 is er aandacht geweest voor de communicatie vanuit de 
Juridische Commissie naar de doelgroep(en).  
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