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Artikel 1. Algemeen

1. De software-escrowregeling van de IT-notaris onderscheidt zich door hoge kwaliteitscriteria.
2. De IT-notaris werkt conform de Wet op het Notarisambt en de beroeps- en gedragsregels van de KNB. 
3. Voor de controle van de broncodes wordt samengewerkt met onafhankelijke technische inspecteurs, die 

ook verantwoordelijk zijn voor de nazorg in geval van afgifte.
4. De kwaliteitskenmerken van een adequate software-escrowregeling kunnen onderverdeeld worden in de 

volgende vier categorieën: 
a. Algemene eisen
b. Juridische eisen
c. Technische eisen
d. Nazorg eisen

Artikel 2. Algemene eisen

1. Om te voldoen aan de voorwaarden uit de Wet op het Notarisambt zal de IT-notaris voor zijn uitoefening 
een beroep doen op een samenwerking met een Beëdigd Informaticadeskundige. 

2. Indien gewenst verplicht de IT-notaris zich tot het bieden van voorlichting aan zowel softwareleverancier 
als softwaregebruikers. 

3. De IT-notaris verplicht zich tot het volgen van een opleiding op het gebied van software-escrow bij een 
partij die door de Stichting is erkend. 

4. De IT-notaris verplicht zich bij wederkerende werkzaamheden op het gebied van software-escrow zijn of 
haar kennis hiertoe up to date te houden. Dit kan door middel van het actief volgen van de jurisprudentie 
en literatuur op dit gebied en het volgen van cursussen en opleidingen op dit gebied.

5. Indien het Bestuur oordeelt dat de IT-notaris te weinig praktijkervaring en deskundigheid heeft op het 
gebied van software-escrow, kan het Bestuur oordelen dat de IT-notaris genoemde werkzaamheden 
overdraagt aan een andere IT-notaris. 

6. De IT-notaris verplicht zich tot aanpassing van zijn of haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met 
betrekking tot de werkzaamheden op het gebied van software-escrow.

Artikel 3. Juridische eisen

1. De IT-notaris verplicht zich tot het gebruik van de modellen uit de modellenbank van de Stichting met 
betrekking tot software-escrow. De modellen worden periodiek geactualiseerd en getoetst en voldoen 
aan hoge kwaliteitseisen.



2. De IT-notaris verplicht zich tot het uitvoeren van een titelonderzoek naar de gerechtigdheid tot het 
auteurs recht. Hiertoe kan de IT-notaris gebruik maken van de helpdesk van de Stichting.

3. De IT-notaris verplicht zich tot het hanteren van een controleerbare regeling. Bij de controleerbaarheid 
van de regeling behoort een goede rapportage van de controlewerkzaamheden. Daarin moet op een 
voor de softwareleverancier en softwaregebruiker begrijpelijke manier verslag worden gedaan van wat 
is gecontroleerd, door wie, op welke wijze, bij welke IT-notaris is gedeponeerd, op welke datum, etc. Dit is 
een controle instrument voor de accountant en/of IT-Auditor. 

4. De IT-notaris verplicht zich tot het hanteren van objectieve afgiftegronden. 
 
Artikel 4. Technische eisen

1. De IT-notaris verplicht zich tot het laten controleren van het depotobject door een Beëdigd Informatica-
deskundige op volledigheid, bruikbaarheid en overdraagbaarheid. Zo nodig moet het te deponeren 
materiaal worden aangevuld voor wat betreft de overdraagbaarheid. 

2. Controle moet plaatsvinden door middel van een reconstructie van het depotobject tot een werkend pro-
gramma.

Artikel 5. Nazorg eisen

1. De IT-notaris verplicht zich tot het bieden van nazorg in geval van afgifte. De geregistreerde soft ware-
gebruikers moeten na afgifte van de broncode een beroep kunnen doen op deskundige ondersteuning. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de Beëdigd Informaticadeskundige.

 

Handhaving kwaliteit

De uitwerking van deze norm wordt doorlopend aangepast aan de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie 
en techniek door de centrale organisatie voor IT-notarissen. Op grond van de PE-verplichting die IT-notarissen 
kennen en het doorvoeren van de meest actuele kennis in de modellenbank van de centrale organisatie, blijft 
deze norm voldoen aan de nagestreefde hoge kwaliteitseisen.

Deze norm is verder uitgewerkt in de volgende documenten:
• Reglement kwaliteitseisen IT-notaris;
• Contractmodellen software-escrowregeling;
• Draaiboek technische verificatie (de escrow verificatie methode);
• Standaard procedurelijst deponeringen;
• Controle verslag en inspectierapport;
• Standaard procedurelijst afgifte en draaiboek nazorg.



Stichting IT-notaris

In 2011 hebben een aantal notarissen het initiatief genomen om zich te verenigen als IT-notaris 
in een afzonderlijke onafhankelijke stichting. Een kerngroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft 
in 2012 de Stichting IT-notaris opgericht. De Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle 
IT-notarissen in Nederland. De IT-notaris is werkzaam op het snijvlak van IT, recht en informatiebevei-
liging. Hij is specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (voornamelijk auteursrecht en 
databankenrecht) ten aanzien van software, websites, domeinnamen of gegevensverzamelingen. Het 
netwerk van IT-notarissen heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum op dit terrein. 

De Stichting IT-notaris heeft zichzelf als doel gesteld de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij 
te bevorderen. Met het oog hierop streeft de stichting naar uniforme kwaliteit en een landelijke dek-
king van aangesloten notarissen als regionale vertrouwenspersonen. In 2014 is de Stichting IT-notaris 
geaccrediteerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De webportal www.it-notaris.nl is het centrale platform van de Stichting IT-notaris. Op deze portal is 
veel relevante informatie te vinden voor zowel IT aanbieders als IT afnemers. De webportal bevat onder 
andere informatie over de stichting, een kennisbank op het gebied van IT en recht, en informatie over 
de producten en diensten van de IT-notaris. 
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