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‘STERK AFHANKELIJK VAN AMERIKANEN’
Amerikaanse bedrijven leveren een 
aanzienlijk deel van de software
diensten die we gebruiken. Dat  
maakt ons kwetsbaar, bleek onlangs. 
Door sancties van de Amerikaanse 
regering kon Venzuela plotseling geen 
Adobe software meer gebruiken. Is er 
een alternatief?

tekst Marc Seijlhouwer MSc

Oktober was een turbulente maand voor 
de Venezolaanse Adobe-gebruikers. Op  
7 oktober liet de softwaregigant weten 
dat het als gevolg van een executive  
order van de Amerikaanse president 
geen clouddiensten meer mag leveren 
aan Venezuela. Gebruikers konden tot  
28 oktober hun gegevens en documenten 
downloaden. Daarna ging de stekker  
eruit. Maar precies op 28 oktober liet 
Adobe weten dat het een ontheffing  
van het presidentieel bevel had geregeld.  
Venezuela kon daardoor toch blijven  
photoshoppen. 
Deze verwarrende situatie heeft een on-
gemakkelijk probleem voor de hele we-
reld blootgelegd. De Amerikaanse presi-
dent heeft blijkbaar de mogelijkheid om 
toegang tot Amerikaanse digitale dien-
sten te blokkeren voor het buitenland. 
Daar valt Adobe onder, maar ook alle 
 sociale media en een enorm deel van de 
clouddiensten (met als belangrijkste spe-
ler Amazon Web Services) en andere 
veelgebruikte softwarediensten. Veel 
softwarebedrijven zijn de afgelopen jaren 
overgestapt op het verkopen van soft-
ware-as-a-service. Je koopt niet meer 
eenmalig een softwarepakket, maar een 
maandelijks bedrag om zo altijd toegang 
te hebben tot de nieuwste versie van de 
software. Dit maakt het echter makke-
lijker om van de ene op de andere dag 
toegang tot de software te blokkeren. Ter 
illustratie: met een cd-rom kun je Word 
’97 altijd op je computer installeren, 
maar als je Word via de cloud gebruikt, 
valt die zekerheid plotseling weg. 

Zorgen maken
‘Over deze ontwikkeling op het gebied 
van software zouden we ons veel meer 
zorgen moeten maken’, zegt dr. Jan 

Smits, emeritus hoogleraar Recht en 
Techniek van de TU Eindhoven. ‘We zijn 
extreem afhankelijk geworden van Ame-
rikaanse infrastructuur en hebben in Eu-
ropa geen eigen systeem gebouwd.’ 
Smits begrijpt hoe dat zo is gegroeid. 
Amerikaanse softwarebedrijven konden 
hun diensten, dankzij enorme hoeveel-
heden investeringsgeld, gratis aanbieden. 
‘En als iets gratis is, ga je niet in je eigen 
land geld uitgeven om iets soortgelijks te 
bouwen.’ 
De situatie met Venezuela maakt iets 
zichtbaar waarover ook wij ons zorgen 
moeten maken, volgens Smits. ‘Als de 
houding van president Trump tegenover 
Europa of Nederland verandert, heeft hij 
de juridische macht om ons pijn te doen 
door cloudservices te blokkeren. De  
Wereldhandelsorganisatie (WHO) zou zo’n 
blokkade vermoedelijk onrechtmatig vin-
den, maar voordat de WHO dat besluit 
ben je jaren verder. De schade die je in 
de tussentijd hebt opgelopen is groot.’
De mogelijkheid om te worden geblok-
keerd is niet het enige probleem. Begin 
2018 namen de VS een nieuwe wet aan, 
de zogenoemde CLOUD Act (Clarifying  
Lawful Overseas Use of  Data Act). Deze 
wet stelt dat Amerikaanse bedrijven altijd 
data moeten delen met veiligheidsdien-
sten als die erom vragen. Ook als een 
server of datacentrum in een ander land 
staat. ‘Het geeft Amerikanen nog meer 

mogelijkheden om gegevens van men-
sen uit andere landen af te tappen’, zegt 
Smits. Eind oktober nam het Amerikaanse 
Digital Realty bijvoorbeeld een groot Ne-
derlands datacentrumbedrijf over. Dat 
heeft tot gevolg dat alle gegevens die 
door het bedrijf worden verzameld en 
opgeslagen nu beschikbaar zijn voor de 
veiligheidsdiensten. 

Eigen cloud bouwen
Smits ziet twee oplossingen voor de pro-
blemen. Allereerst moeten er strengere 
afspraken worden gemaakt met Ameri-
kaanse softwarebedrijven. Consumenten-
organisaties uit Europa kunnen gezamen-
lijk regels opstellen waar ook 
Amerikaanse clouddiensten zich aan 
moeten houden. De echte oplossing gaat 
nog een stap verder. Europa zou zijn  
eigen cloud moeten bouwen. Er zijn al 
kleinschalige initiatieven zoals SURF, de 
Nederlandse cloud voor academische in-
stellingen. Smits: ‘Natuurlijk werkt SURF 
in sommige opzichten minder dan de gi-
gantische Amazon Web Services. Maar als 
de nood hoog is, kan SURF wel een voor-
beeldfunctie hebben. Kleinschalige dien-
sten zou je kunnen opschalen.’ Een cloud 
bouwen kost echter een hoop geld en 
tijd. ‘Nu we zo afhankelijk zijn van de 
Amerikanen, is het moeilijk om zelf nog 
iets te bouwen. We hebben 25 jaar zitten 
slapen in Europa.’

Datacenter van Facebook in de Amerikaanse staat Oregon. 


