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Namens Bookinn 

Uw organisatie maakt gebruik van de software van Bookinn. Daar zijn wij trots 
op en voor de goede werking zetten wij ons dagelijks met hart en ziel in. Wij 
werken continu aan het verbeteren en uitbreiden van de software en nemen onze 
verantwoordelijkheid daarin uiterst serieus. Dat is de technische kant van de software. 
Daar ligt onze kennis en ervaring.

Maar er is ook een juridische en bedrijfseconomische kant. Ook daarin willen wij onze 
verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen in ons, maar zeker ook in úw belang als 
gebruiker en licentienemer van onze software. U bent gebaat bij het bij voortdurend 
kunnen beschikken over de software, bij een optimale continuïteit in het gebruik, het 
onderhoud en de ondersteuning bij onverwachte en onverhoopte omstandigheden 
van welke aard dan ook.

Dit is de reden dat wij u zorgvuldig en uitgebreid willen informeren over alle 
maatregelen die wij op technisch, juridisch en bedrijfseconomisch gebied hebben 
getroffen om u zoveel mogelijk te verzekeren van een ongestoorde werking van uw 
software onder alle omstandigheden, nu en in de toekomst.
Wij werken daarbij samen met een aantal gespecialiseerde partners, zoals de IT-notaris 
en de Software Borg Stichting. In coöperatie met hen worden diensten aangeboden 
die onze software en uw informatiesysteem betrouwbaarder en veiliger maken. Wij 
adviseren om kennis te nemen van de inhoud van deze brochure en het te bewaren bij 
de overeenkomsten die behoren bij uw informatiesysteem. Bij vragen kunt u terecht 
bij de contactpersonen die in de brochure vermeld staan. Wij vertrouwen erop u 
hiermede van dienst te zijn.

Namens Bookinn,
Lisette Vermeulen, directeur

Mr. M.H. Kamps (rechts) van Software Borg overhandigt het certificaat aan de heer 
M. Mulder en mevrouw L. Vermeulen van Bookinn (links).

© Software Borg  
Stichting 2014
Felland Noord 10
9753 TB Haren
t. (050) 535 01 43
e. info@softwareborg.nl

Bookinn
Honingerdijk 101b
3063 AL Rotterdam

IT-notaris
mr. K.Th.J. van Duin
Notaris te Enkhuizen
www.it-notaris.nl

Zie ook het filmpje  

over software escrow  

op de homepage van  

www.it-notaris.nl

Aan het opstellen van dit document is de nodige zorg besteed. Desondanks 
is het mogelijk dat het document onvolledig is of onjuistheden bevat. De 
opstellers aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele 
eigendomsrechten op dit document berusten bij de Software Borg Stichting.  
Uitgave juli 2014. Prijs € 7,95
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Uw gebruikersovereenkomst afsluiten
Het is eenvoudig om u aan te sluiten bij de voorziening die wij getroffen hebben. Bij 
deze brochure treft u de gebruikersovereenkomst aan. Gaat u daarvan gebruik maken, 
dan verzoeken wij u de ontbrekende informatie aan te vullen, de overeenkomst te 
ondertekenen en deze te retourneren aan de Stichting Software Borg. U ontvangt dan 
spoedig een bevestiging alsmede het controleverslag van de (her)deponering bij de IT-
notaris van de actuele versie van de broncode.

Informatie en advies
In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over de broncode-escrow regeling 
die wij hebben afgesloten met de IT-notaris. Mocht u na het lezen daarvan nog 
aanvullende informatie willen, dan kunt u zich wenden tot de Software Borg Stichting, 
de heer mr. J. Oordt (Jan-Willem), tel. (050) 53 50 143, e-mail jw.oordt@softwareborg.nl. 
Kijk ook op www.softwareborg.nl en www.it-notaris.nl.
Wilt u een uitgebreide voorlichting over het veiligstellen van de continuïteit van 
uw informatiesystemen? Kijk dan op www.softwareborginstituut.nl, voor de 
mogelijkheden tot presentaties en cursussen.

Software: de spil in uw bedrijfsproces

In de afgelopen decennia is software van een hulpmiddel in vrijwel alle organisaties 
gegroeid naar een van de meest essentiële onderdelen van ieder bedrijfsproces. Of 
het nou gaat om productie, dienstverlening, organisatie of administratie, overal 
vinden vormen van automatisering en digitalisering plaats, waarbij de software de 
spil is waar het om draait.
Hardware is relatief eenvoudig te vervangen, maar software en de daarbij horende 
data zijn intussen bedrijfskritisch geworden. In de toekomst zal deze tendens steeds 
belangrijker worden voor de ontwikkeling van uw organisatie. 

Daarmee neemt ook de afhankelijkheid van het beschikbaar zijn van de door 
u gebruikte software verder toe. Uitval van software om welke reden dan ook 
betekent een direct gevaar voor de uitvoering van bedrijfstaken en daarmee de 
continuïteit van uw organisatie.

Informatiebeveiliging
Aan informatiebeveiliging zitten vele kanten. Zowel technische (fouten in uw 
informatiesysteem waardoor het scherm op ‘zwart’ gaat), maar ook juridische en 
beheersmatige. In de praktijk staan gebruikers van software niet zo snel stil bij 
die laatste aspecten. Ze zijn minder zichtbaar en worden vaak, maar niet altijd, 
slechts langzamerhand actueel. Maar daarmee zijn ze niet minder risicovol. Of beter 
gezegd, juist niet! Want technische problemen zijn meestal snel op te lossen, terwijl 
beheersmatige en/of juridische problemen ertoe leiden dat de software helemaal 
niet meer toegankelijk is en daarmee ook uw data niet meer.

Managementsamenvatting

U bent gebruiker van onze software. Naar wij hopen en verwachten draagt deze 
software bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van uw organisatie.  
Wij stellen kwaliteit boven alles. Daarbij gaat het om meer dan de kwaliteit van de 
software alleen. Ook het zijn van een solide partner bij uw automatisering en de 
ondersteuning van u als gebruiker heeft onze hoogste prioriteit. Centraal in dat alles 
staat uw software. Over de beveiliging van het gebruik daarvan én de continuïteit van 
uw bedrijfskritische informatiesystemen vragen wij in deze brochure uw aandacht. De 
belangrijkste zaken vatten we hieronder voor u samen.

Dynamische ontwikkelingen rondom software
Software noemen wij bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van uw bedrijf mede 
afhangt van de beschikbaarheid van de onderhavige software én de daarbij behorende 
data. Wanneer bedrijfskritische software plots niet meer beschikbaar is of niet meer 
actueel is, ontstaat direct of indirect schade.

Software is een dynamisch goed in een dynamische omgeving. Enerzijds wordt ze 
technisch onderhouden en verder ontwikkeld. Daarnaast kunnen er ook op juridisch 
gebied diverse ontwikkelingen zijn. Zo kan het auteursrecht op de software worden 
verpand of verkocht. Tot slot zijn er bedrijfseconomische ontwikkelingen in de IT-
sector, zoals fusies, overnames en helaas ook faillissementen. Als gebruiker heeft u 
vrijwel geen zicht op wat er allemaal gebeurt in de levensloop van software, terwijl die 
gebeurtenissen wel van invloed kunnen zijn op uw bedrijfscontinuïteit.

Continuïteit borgen
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor én betrokkenheid bij onze opdrachtgevers, 
hebben wij een voorziening getroffen waardoor uw afhankelijkheid van ons als 
leverancier wordt weggenomen. Deze voorziening is de broncode-escrowregeling. 
Dit is een preventieve regeling die in geval van een calamiteit aan de kant van de 
leverancier uw rechten als softwaregebruiker waarborgt.

Dynamische broncode-escrow
Wij hebben een dynamische broncode-escrowregeling afgesloten bij een IT-notaris 
in samenwerking met de Software Borg Stichting. Dit betekent dat de broncode van 
onze software volgens de kwaliteitsreglementen van de IT-notaris is gecontroleerd én 
notarieel gedeponeerd is.
De Software Borg Stichting houdt continu toezicht op alle relevante gebeurtenissen in 
de levensloop van de software. Technisch, juridisch en bedrijfseconomisch.

Gebruikersovereenkomst
Om deel te nemen aan de voorziening die wij hebben gesloten dient u een gebruikers-
overeenkomst te sluiten met de Software Borg Stichting. Wij adviseren u dat te doen. 
Wanneer u deze hebt afgesloten heeft u de gevolgen van een eventuele calamiteit 
zoveel mogelijk afgedekt. Daarmee is de beschikbaarheid van (de broncode van) uw 
software optimaal gerealiseerd – ook bij veranderende omstandigheden van onze kant. 
Overigens kunt u pas een beroep doen op de voorziening als u minimaal zes maanden 
bent aangesloten bij de regeling. Het is dus aan te raden uw keuze om wel of niet mee 
te doen snel te nemen en niet voor u uit te schuiven.

ASP/SaaS: aanvullende maatregelen
Wanneer uw software een ASP/SaaS-oplossing is, zijn door ons, de IT-notaris en de 
Software Borg Stichting aanvullende maatregelen getroffen. Niet alleen de continuïteit 
van de software is bij ASP/SaaS afhankelijk van uw softwareleverancier, maar ook de 
toegang tot uw gegevensbestanden.
Gelet op de grote verscheidenheid aan ASP/SaaS-systemen, is een continuïteitsregeling 
op dit vlak vaak maatwerk. Nadere informatie hierover kunt u bij de Software Borg 
Stichting krijgen.

1

Continuïteit is ook uw 
verantwoordelijkheid
Voor de juiste bescher-
ming van de continuïteit 
van het gebruik van de 
software is echter ook een 
handeling van uw kant 
benodigd. Dit behoort bij 
uw verantwoordelijkheid 
voor de continuïteit van 
uw organisatie als geheel. 
Maar er zijn ook specifie-
ke zaken die op u van toe-
passing kunnen zijn, zoals 
bijv. de fiscale bewaar-
plicht die beschikbaarheid 
van software noodzakelijk 
maakt. Daarnaast eisen 
wet- en regelgeving een 
deugdelijke beveiliging 
van uw informatiesys-
teem. Denk tenslotte ook 
aan de bestuurdersaan-
sprakelijkheid bij het voe-
ren van een deugdelijke 
administratie.

Nazorg en juridische bijstand
Wanneer zich een calamiteit 
voordoet bij uw software-
leverancier, staan de Soft-
ware Borg Stichting en de 
IT-notaris voor u klaar. Zo 
heeft Software Borg de plicht 
om informatie uit te wisselen 
met u en u juridische bijstand 
te geven bij het zeker stel-
len van uw rechten. Naast de 
zekerstelling van de broncode 
en de gebruiksrechten van de 
software, spant Software Borg 
zich ervoor in, dat het gebruik 
van uw software zonder ha-
peringen blijft verlopen.

2

Kosten
Aan het sluiten van een 
gebruikersovereenkomst 
zijn vanzelfsprekend 
kosten verbonden. Deze 
worden omgeslagen over 
alle licentienemers. Voor 
deze jaarlijkse bijdrage 
ontvangt u naast uw 
overeenkomst ieder jaar 
een controleverslag van 
de herdeponering bij de 
IT-notaris van de actuele 
versie van de broncode. Dit 
verslag is mede bedoeld 
voor uw accountant en 
mogelijk uw verzekeraar.

  Laag Risico A Gemiddeld Risico B Hoog Risico C

Continuïteit:  Applicatie mag niet meer  Applicatie mag tussen 1 – 4  Applicatie mag minder
juiste tijd en plaats?  dan 4 dagen niet  dagen niet beschikbaar  dan 1 dag niet
  beschikbaar zijn 1 zijn 1 beschikbaar zijn 1

Integriteit:  Foutieve informatie heeft  Foutieve informatie is  Foutieve informatie maakt
volledig en juist?  nauwelijks invloed op de  hinderlijk, maar een goede  een goede uitvoering van
  correcte uitvoering van  uitvoering van het proces  het proces onmogelijk
  het bedrijfsproces 2 is mogelijk 2  2

Exclusiviteit:  Gegevens zijn intern en  Gegevens zijn op  Gegevens zijn voor de
Voor wie alleen bedoeld?  extern niet vertrouwelijk  afdelingsniveau  beheerder ervan
   3 vertrouwelijk 3 vertrouwelijk 3

Bron: NEN/ISO 27001 Code 
voor informatiebeveiliging
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De risico’s van softwaregebruik
Uw softwareleverancier onderhoudt het programma, waarvoor u een 
gebruikerslicentie hebt, met regelmaat. Functionaliteiten worden aangepast of 
uitgebreid, fouten worden hersteld en de software wordt aangepast aan de nieuwste 
technologische ontwikkelingen. De basis van alle software is de broncode. Daarover 
beschikt u niet, want deze is het eigendom van de ontwikkelaar. Wat u wel heeft, is 
het gebruiksrecht van een op uw informatiesysteem werkende versie.

Naast de technische ontwikkeling van software, zoals hierboven genoemd, is er 
sprake van een levensloop van software. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over 
auteursrecht, de juridische basis van de ontwikkeling van ieder programma. Maar 
er zijn ook bedrijfseconomische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de verkoop van 
(onderdelen van) de software, mogelijke verpanding, beëindiging van het onderhoud 
en dergelijke. En wat ook nog kan gebeuren is dat de softwareleverancier of zijn 
onderaannemers failliet gaan. Bij het werken in de cloud zijn de problemen nog 
complexer. Allemaal ontwikkelingen waardoor u niet meer kunt beschikken over uw 
software en/of data. Of waardoor de software achterhaald wordt doordat deze niet 
meer wordt onderhouden.

Hoe de risico’s het hoofd te bieden
De enige manier om aan al dit soort risico’s het hoofd te bieden, is te kunnen 
beschikken over de broncode van de software, mocht zich een calamiteit voordoen. 
Onder calamiteit verstaan we dus niet zozeer technische problemen, maar vooral 
juridische en bedrijfseconomische ontwikkelingen aan de kant van de leverancier, 
waar u geen invloed op kunt uitoefenen. 

Deze broncode is echter het eigendom van de leverancier. Hierover kunt u niet 
zomaar beschikken. Toch is daar een goede regeling voor in het leven geroepen. 
Deze staat bekend onder de term ‘broncode-escrow’. Daar zijn vele varianten 
van, die in mindere of meerdere mate uw rechten dusdanig vergroten dat uw 
bedrijfskritische processen op dit punt beveiligd kunnen worden. Maar inderdaad, 
in mindere of meerdere mate. Want niet iedere broncode-escrow voorziet in een 
adequate oplossing voor alle mogelijk opdoemende problemen.

De enige regeling die echter waterdicht is, is de notarieel vastgelegde broncode-
escrow regeling van de Software Borg Stichting. Dit is dan ook de regeling waarvoor 
uw softwareleverancier gekozen heeft. Een regeling die u als licentienemer de 
meeste waarborgen biedt in de onverhoopte situatie dat er iets mis gaat aan de kant 
van uw leverancier.

Dynamische broncode-escrow
De regeling die de Software Borg Stichting heeft ontwikkeld, bestaat uit een 
overeenkomst die uw softwareleverancier heeft gesloten, vastgelegd bij een IT-notaris.

Dit is een notaris die is gespecialiseerd in IT-recht. Deze regeling is de dynamische 
broncode-escrow. Dynamisch omdat met alle ontwikkelingen gedurende de 
levensloop van de software, rekening wordt gehouden. Dus met technische, maar 
ook met bedrijfseconomische en juridische ontwikkelingen. Om een beroep te 
doen op deze regeling, dient u als licentienemer echter deel te nemen door middel 
van een gebruikersovereenkomst. Wanneer u deze heeft afgesloten, kunt u in 
voorkomende gevallen een beroep doen op de beschikbaarheid van de broncode. 
Daarmee kunt u de beschikbaarheid én de ontwikkeling van uw bedrijfskritische 
software garanderen.

 ontstaan vestiging exploiteren software op overlijden (ZZP) verkoop bedrijfs- voort-
 software pandrecht op software de balans software- broncode beëindiging bestaan
 als asset software tbv.   leverancier   data
  financiering   testament

Uw verantwoordelijkheid
Een softwarelicentiene-
mer is voor de continuïteit 
van zijn software, zowel 
in technische als in juridi-
sche en bedrijfseconomi-
sche zin, afhankelijk van 
zijn softwareleverancier. 
Bij het werken in de cloud 
wordt ook de beschik-
baarheid van hardware 
én data verzorgd door de 
leverancier. Dit ontslaat 
de licentienemer, dus de 
gebruiker van de soft-
ware, echter niet van zijn 
verantwoordelijkheid. Zo 
kunnen wet- en regelge-
ving de beschikbaarheid 
van software eisen. Denk 
daarbij aan de fiscale be-
waarplicht, die eist dat uw 
administratie minimaal 
zeven jaar bewaard blijft 
en beschikbaar is. Of denk 
aan wettelijke bepalingen 
die voorschrijven dat een 
organisatie een deugde-
lijke administratie moet 
voeren op straffe van 
bestuurdersaansprakelijk-
heid. De continuïteit van 
de beschikbaarheid van 
software en data is essen-
tieel voor compliancy.

 ontwikkeling testen configureren onderhoud toevoegen technische software gebruiker voort-
 software software software  nieuwe ondersteuning veroudert migreert bestaan
     functionaliteit  door stand naar nieuwe data
       techniek oplossing

 ontstaan vastleggen registratie contracten contracten licentie- overdracht beëindiging voort-
 auteursrecht intellectueel auteursrecht met toe- met verstrekking auteursrecht financiële bestaan
  eigendom extern leveranciers software-   verplichtingen data
  binnen   gebruiker
  onderneming

U neemt deel door het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst. Daarvoor 
betaalt u een jaarlijkse bijdrage. Deze is echter relatief laag, omdat de totale 
bijdrage wordt omgeslagen over alle licentienemers van de betreffende software. Dit 
bedrag is gebaseerd op het bedrag dat u betaalt voor het gebruik en onderhoud van 
uw pakket. 

Jaarlijks actueel
Na ondertekening van de gebruikersovereenkomst, ontvangt u een controleverslag 
van de deponering bij de IT-notaris van de huidige versie van de broncode. Juist om 
deze actueel te houden volgt ieder jaar een herdeponering van de meest actuele 
versie. Deze wordt door de technisch inspecteurs van de Software Borg Stichting 
telkenmale geheel gecontroleerd op technische en administratieve volledigheid én 
bruikbaarheid. Op deze wijze weet de IT-notaris dat het object dat hij in bewaring 
neemt, ook werkelijk de actuele broncode is van de gedeponeerde software.

Het controleverslag dat u ontvangt is mede bedoeld 
voor uw accountant en mogelijk voor uw verzekeraar 
(bestuurdersaansprakelijkheid).

De rol van de Software Borg Stichting
De Software Borg Stichting is niet alleen de partij die 
de broncode-escrow ontworpen heeft en uitvoert, 
maar deze zorgt ook voor ondersteuning gedurende 
de gehele looptijd van uw gebruikersovereenkomst bij 
alle zaken die te maken hebben met de continuïteit 
van het betreffende pakket.

Licentiegarantie
Het belangrijkste is dat u via de Software Borg Stichting 
een licentiegarantie krijgt, die de zekerstelling is van 
middelen en rechten die nodig zijn om te zorgen 
voor de continuïteit van uw informatiesysteem. Deze 
licentiegarantie is noodzakelijk om u te vrijwaren 
tegen de gevolgen van recente jurisprudentie (voor de 
ingewijden: het Nebula-arrest).
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Tevens zorgt de Software Borg Stichting dat u deskundig wordt voorgelicht in het 
geval zich een calamiteit voordoet bij uw softwareleverancier, zodat u weet op welke 
wijze uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd kan blijven.

Broncode-escrow bij de IT-notaris

De IT-notaris en de continuïteit van uw informatiesysteem
Onze software is opgenomen in een broncode-escrowregeling van de IT-notaris. 
De IT-notaris is gespecialiseerd in het veiligstellen van de nieuwe producten die 
ontstaan in de informatiemaatschappij, waaronder software. De unieke positie en 
eigenschappen van een notaris zijn daarvoor zeer geschikt. De standplaats van een 
notaris kan namelijk niet failliet gaan en zijn akte heeft dwingende rechtskracht. Dit 
onderscheidt de IT-notaris van andere trusted third parties.

De broncode-escrowregeling (software escrowregeling) van de IT-notaris, biedt de 
meeste zekerheid voor licentienemers van bedrijfskritische software. Centraal in deze 
regeling staat het depot van de broncode en de daarbij horende documentatie en 
ontwikkelbenodigdheden in de kluis op het notariskantoor. Deze broncode blijft 
onder de IT-notaris, totdat zich een calamiteit bij uw softwareleverancier voordoet. 
Daarna wordt, in het belang van uw continuïteit, aan u een kopie van de broncode 
van de software verstrekt. Met die kopie bent u in staat om onafhankelijk van ons in 
het onderhoud en de doorontwikkeling van hun software te voorzien.

Juridische basis onder uw informatiebeveiliging
Naast bewaarnemer, is de IT-notaris op basis van zijn wettelijke zorgplicht ook 
verantwoordelijk voor het traject voorafgaand aan elke jaarlijkse deponering. Dit 
betekent dat allereerst de juridische achtergrond van de software, en met name de 
origine van de auteursrechten, in kaart gebracht wordt. Dit auteursrecht wordt door 
de IT-notaris genoeglijk vastgelegd en er wordt een registratiebewijs verstrekt aan 

de deponerende softwareleverancier. U bent daarmee 
zeker van de juridische beveiliging van uw software.

Ten tweede is de IT-notaris er verantwoordelijk voor 
dat de software die bij hem wordt gedeponeerd, 
technisch geïnspecteerd wordt. Dit betekent dat 
de software onderzocht wordt op volledigheid, 
werkzaamheid en overdraagbaarheid. Dit opdat 
de versie van de software die in de kluis ligt, ook 
daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het beperken 
van de schade die ontstaat door de uitval van software.

De IT-notaris werkt samen met de Software Borg 
Stichting, de partij die alle IT-notarissen begeleid 
bij het uitvoeren van de deponeringstrajecten. 
Ook verzorgt Software Borg de controle van de 
broncode en de voorlichting en nazorg richting u als 
licentienemer.

De Software Borg Stichting

Vanuit een betrokkenheid met de gevolgen van de ontwikkelingen in de informatie-
maatschappij is de Software Borg Stichting reeds in 1992 opgericht in een samen-
werking van een aantal notarissen en informaticadeskundigen. Daarbij werd 
gekeken naar zowel de belangen van de ontwikkelaars en leveranciers van software 
als van de gebruikers, de zogenaamde licentienemers. Veiligheid en vertrouwen 
waren vanaf het begin af aan de kernwoorden om te zorgen voor een goede en 
werkende regeling voor alle partijen. Daarbij was oog voor zowel de technische 
als de juridische elementen die bij het ontwikkelen, de verkoop en het gebruik van 
software van belang zijn.

De Software Borg Stichting heeft daartoe continuïteitsregelingen ontworpen die 
zich steeds aanpassen aan technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen 
ten aanzien van software. De nieuwste wetgeving en jurisprudentie, ontwikkelingen 
in het cloud-gebruik, virtual desktops en bedrijfspraktijk, alles wordt continu 
gemonitord en leidt tot een steeds verdere ontwikkeling van de regelingen.

De Software Borg Stichting instrueert en begeleidt de leveranciers en de IT-notarissen 
en zorgt voor voorlichting richting de licentienemers. Tevens draagt de Software 
Borg Stichting zorg voor de afhandeling van alle financiële en administratieve zaken 
die onderdeel zijn van de continuïteitsregelingen.
In het geval van een calamiteit zorgt de Software Borg Stichting voor de informatie-
voorziening richting alle betrokkenen. Ook na de eventuele afgifte van de broncode 
zorgt de Software Borg Stichting voor de nazorg en de ondersteuning bij het 
verzorgen van continuïteit van de informatiesystemen op de directe en op de langere 
termijn.

Bij de Software Borg Stichting werken IT-deskundigen en IT-juristen. De IT-
deskundigen zijn onder andere technisch inspecteurs, die verantwoordelijk zijn voor 
de controle van software die wordt gedeponeerd in het kader van een broncode-
escrowregeling. De IT-juristen zijn verantwoordelijk voor de juridische consistentie 
en het up-to-date houden van de regeling. Zij houden daarbij rekening met de 
specifieke juridische toestand bij een IT-leverancier en passen actuele ontwikkelingen 
in wetgeving en jurisprudentie toe.

Hoofd afdeling licentienemers
Uw contactpersoon bij Software Borg is mr. J. (Jan-Willem) Oordt. U kunt bij hem 
terecht met al uw vragen over de broncode-escrowregeling en de continuïteit van 
uw informatiesysteem. Zijn contactgegevens zijn jw.oordt@softwareborg.nl, tel. 050-
5350143.

Software Borg Instituut
Aan de Software Borg Stichting is ook het Software Borg Instituut verbonden. Hier 
worden opleidingen verzorgd op het gebied van informatiebeveiliging. Indien u 
meer wilt weten over de in dit document behandelde onderwerpen, kunt u zich 
inschrijven voor de ‘Basiscursus Beveiliging Informatiesystemen’.
Zie daarvoor: www.softwareborginstituut.nl.

Contactpersoon voor het Software Borg Instituut is dhr. H.J.J. (Henri) Hensen, 
directeur. Zijn contactgegevens zijn h.hensen@softwareborg.nl, tel. 050-5350143.
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IT-juristen van Software Borg

De IT-juristen van Software Borg zijn opgeleid op het snijvlak van IT en recht, zoals 
intellectueel eigendomsrecht, IT-recht, privacyrecht en e-commercerecht. Bij Software 
Borg werken zij nauw samen met de IT-deskundigen, waardoor zij ook de taal van 
IT-ondernemingen en hun klanten spreken.

De IT-juristen zijn ervoor verantwoordelijk dat de overeenkomsten van de
continuïteitsvoorzieningen van Software Borg voorop lopen in juridische actualiteit. 
De contracten moeten de meest betrouwbare waarborgen leveren voor zowel 
de softwareleverancier als de licentienemer. Door de nauwe samenwerking met 
universiteiten, juristen in het veld, beroepsverenigingen op het gebied van IT en 
recht, en met IT-auditors, blijven de juristen innovatief.

Zo zijn de overeenkomsten van Software Borg op sterke wijze aangepast aan de 
gevolgen van jurisprudentie, zoals het Nebula-arrest van de Hoge Raad. In dat arrest 
wordt de rechtspositie van de licentienemer ernstig uitgehold. Ook worden door 
de IT-juristen de ervaring die Software Borg op doet in de praktijk, bijvoorbeeld 
met faillissementen van softwareleveranciers, in de overeenkomsten verwerkt. In de 
overeenkomsten van Software Borg krijgt de licentienemer een meer evenwichtige 
positie ten opzichte van zijn leverancier.

Naast hun werkzaamheden met betrekking tot de continuïteitsregelingen van 
Software Borg, geven de juristen van Software Borg advies op IT-juridisch gebied, 
verzorgen zij audits en stellen zij IT-overeenkomsten op.

Contactpersonen:

Mr. M.H. (André) Kamps  Mr. J. (Jan-Willem) Oordt
a.kamps@softwareborg.nl  jw.oordt@softwareborg.nl

Technisch inspecteurs van Software Borg

De technisch inspecteurs van Software Borg hebben allen een adequate HBO- of 
academische opleiding. Daarnaast hebben ze ruime ervaring met allerlei vormen van 
softwareontwikkeling en houden ze hun kennis voortdurend up-to-date. Ze hebben 
kennis van programmeertalen, besturingssystemen, machinebouw en kennen de 
software vanuit de praktijk. Ze zijn onafhankelijk van ontwikkelaars en leveranciers, 
zijn proactief en denken mee met zowel softwareontwikkelaars als licentienemers. 
Door hun vaste samenwerking vormen ze een goed gezamenlijk klankbord.

Specifiek bij Software Borg zijn de technisch inspecteurs ook goed op de hoogte van 
de juridische ins en outs van software. Het belang daarvan komt bijvoorbeeld naar 
voren bij het gebruik van (gedeelten van) open source software of van software 
van derden. De technisch inspecteurs weten daardoor precies wat ze moeten doen 
om de continuïteit van uw software veilig te stellen. Ook maken de technisch 
inspecteurs met behulp van speciale zelf ontwikkelde software een fingerprint van 
de software. Deze wordt gebruikt voor de vastlegging van het auteursrecht van de 
softwareleverancier.

De technisch inspecteur van Software Borg die de 
software van uw leverancier heeft gecontroleerd, 
brengt daarvan verslag uit aan de leverancier, aan de 
IT-notaris en aan u als licentienemer. Aan de hand van 
dit controleverslag kunt u vaststellen welke versie van 
de software is gedeponeerd bij de IT-notaris, en of u 
deze versie ook in gebruik hebt. Het verslag is ook voor 
uw accountant, die immers moet rapporteren over de 
continuïteit van uw gegevensverwerking.

Naast de controle van de software, zorgen de technisch 
inspecteurs voor het opstellen van draaiboeken. Aan 
de hand van zo’n draaiboek kan direct passend worden 
gereageerd op een calamiteit bij de leverancier.

Informatie over de technisch inspecteurs en hun 
verschillende achtergronden en aandachtsgebieden 
treft u op www.softwareborg.nl.

Uw Accountant

Op grond van de wet (artikel 2:393 lid 4 Burgerlijk Wetboek), heeft uw accountant 
de plicht om bij zijn jaarlijkse verslaggeving aandacht te besteden aan de continuïteit 
van uw informatiesysteem. In dit artikel staat de volgende tekst: ‘De accountant 
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en 
aan het bestuur. Hij maakt daarbij tenminste melding van zijn bevindingen met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking.’

Het controleverslag dat hoort bij uw deelname aan de broncode-escrowregeling kan 
uw accountant bij die verslaglegging helpen. Door deelname aan de regeling bent u 
immers verzekerd van de continuïteit van de bedrijfskritische software.

Advies van uw softwareleverancier
Uw softwareleverancier adviseert u met klem om de gebruikersovereenkomst 
te sluiten. Daarmee geeft u vorm aan uw verantwoordelijkheid voor uw 
bedrijfscontinuïteit op het gebied van de onderhavige software. De overeenkomst 
treft u bij deze brochure.
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Centrale organisatie van IT-notarissen  
op het gebied van software escrow

 Landelijke dekking
 Uniforme kwaliteit
 Regionale notaris
 Actuele overeenkomsten
 Nazorg


