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Reglement Kwaliteitseisen Software Escrow IT-notaris 
 
Artikel 1. Algemeen 
 

1. De software escrow regeling van de IT-notaris onderscheidt zich door hoge kwali-
teitskenmerken.  

2. De IT-notaris werkt conform de Wet op het Notarisambt en de beroeps- en ge-
dragsregels van de KNB.  

3. Voor de controle van de broncodes wordt samengewerkt met onafhankelijke tech-
nische inspecteurs, die ook verantwoordelijk zijn voor de nazorg in geval van af-
gifte. 

4. De kwaliteitskenmerken van een adequate software escrow regeling kunnen on-
derverdeeld 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 Beë-
digd Informaticadeskundige.  

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

 
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 perio-
diek geactualiseerd en getoetst en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 

2. De IT-notaris verplicht zich tot het uitvoeren van een titelonderzoek naar de ge-
rechtigdheid tot het auteursrecht. 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 con-
trolewerkzaamheden. Daarin moet op een voor de softwareleverancier en softwa-
regebruiker begrijpelijke manier verslag worden gedaan van wat is gecontroleerd, 
door wie, op welke wijze, bij welke IT-notaris is gedeponeerd, op welke datum, et 
cetera. Dit is een controle instrument voor de accountant en/of IT-Auditor.  

  
Artikel 4. Technische eisen 
 

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

2. Controle moet plaatsvinden d.m.v. een reconstructie van het depotobject tot een 
werkend programma. 

 
Artikel 5. Nazorg eisen 
 

1. De IT-notaris verplicht zich het bieden van nazorg in geval van afgifte. De geregi-
streerde softwaregebruikers moeten na afgifte van de broncode een beroep kun-
nen doen op deskundige ondersteuning. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de 
Beëdigd Informaticadeskundige. 

 
  


