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Elk product dat wordt gebruikt brengt zijn eigen risico’s met zich. Een huis 
kan afbranden en met een auto kun je botsen. Software kent zijn eigen 
toenemende risico’s.
TeksT heNri heNseN* | Beeld CorBis

D
e risico’s van software nemen onder invloed 
van wet- en regelgeving en andere maat-
schappelijke ontwikkelingen nog steeds toe. 
En dit wordt verergerd door een gebrek aan 

kennis over het ‘product’ software en het auteursrecht 
dat daar op rust.
Voor accountants, dus niet-juristen, moet dit zorgwek-
kend zijn. Zij komen in het Burgerlijk Wetboek voor in 
de volgende tekst: ‘De accountant brengt omtrent zijn 
onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen 
en aan het bestuur. Hij maakt daarbij tenminste mel-
ding van zijn bevindingen met betrekking tot de be-
trouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseer-
de gegevensverwerking.’ Deze wettelijke bepaling geldt 
nagenoeg voor elke rechtspersoon (nv, bv, cv, vof, 
stichting, vereniging). Vooral uitspraken over de conti-
nuïteit kunnen lastig zijn voor accountants, met name 
vanwege dat juridische aspect.

BroNCode
De handel in software is vooral een handel in rechten. 
Dit is een gevolg van het feit dat op het product soft-
ware auteursrecht rust. Dat product software omvat de 
complete uitwerking van een idee. Dus vanaf het func-
tionele ontwerp tot en met het programma dat een ge-
bruiker ontvangt in de vorm van nullen en enen en alle 
tussenstappen.
Op grond van het auteursrecht maakt de ontwikkelaar 
van software alleen de laatste stap, de digitale versie, 

openbaar. Dat doet hij door een gebruikerslicentie te 
geven op dat laatste onderdeel van het gehele ontwik-
keltraject. Alles wat daaraan vooraf is gegaan, blijft 
 geheim en dat noemen we de broncode.
Nu is een bekende nare eigenschap van software, dat je 
er afhankelijk van wordt. Logisch natuurlijk, want 
met behulp van software wil je besparen, op arbeid, en 
meer of betere informatie krijgen. Een weg terug is er 
dus eigenlijk niet. Daar komt nog bij dat je gegevens 
alleen kunt benaderen en bewerken met de software 
waarmee ze zijn vastgelegd.
De software van een gebruiker moet dus te allen tijde 
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld ook in verband met de 
fiscale bewaarplicht (zie kader ‘Broncode en fiscus’). Die 
positie gecombineerd met zijn speciale vaardigheden 
als het titelonderzoek, vestigen van zekerheden en de 
samenwerking met IT-deskundigen voor zaken als 
controles, verzorgen overdraagbaarheid en controlever-
slagen, bieden ook de accountant maximale zekerheid.

vertrouWeNspersooN
De continuïteit van het informatiesysteem is 
dus van groot belang. Om die te waarborgen is een 
licentieovereenkomst beslist niet voldoende. Zo’n over-
eenkomst geeft een hele zwakke rechtspositie en in elk 
geval geen recht op de broncode van de software. Hoe-
wel elke vergelijking verder mank gaat, lijkt het ge-
bruik van software op basis van alleen een licentieover-
eenkomst op het leasen van een auto zonder motor.
Als licentienemer van software zou je dus willen 
 beschikken over de broncode. De ontwikkelaar van soft-
ware geeft die niet af en hoeft dat ook niet, vanwege 
het auteursrecht. Dit is dus een patstelling. Er is een 

nieuwe risico’s bij   softwaregebruik

‘ geBruik vAn softwAre op BAsis 
vAn Alleen een licentieover-
eenkomst lijkt op het leAsen 
vAn een Auto zonder motor.’

NEBULA-ARREST

Door de sterke wetenschappelijke basis van het notariaat is het goed mo-

gelijk de ontwikkelingen op het grensvlak van IT en Recht te volgen en 

(nog belangrijker) daaraan de juiste conclusies te verbinden. Zo heeft de 

Hoge Raad in dit land het Nebula-arrest gewezen. Dit arrest betreft een 

huurkwestie. Het heeft echter ook gevolgen voor de softwarewereld. Dit 

arrest stelt een curator in staat alle overeenkomsten van een failliet bedrijf 

te beëindigen. Dus ook de licentieovereenkomst met een failliet software-

bedrijf.

De IT-notarissen hebben daarom nu de Licentiegarantie geïntroduceerd. 

Dat is nodig omdat anders de onzinnige situatie kan ontstaan, dat een 

licentienemer wel over de broncode kan beschikken, maar de daarbij 

horende objectcode (zijn programma dus) niet meer mag gebruiken.

‘ vAnwege de nog grote 
onBekendheid is er nog weinig 
kwAliteitsBesef op dit geBied.’
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nieuwe risico’s bij   softwaregebruik

Door zijn positie in het maatschappelijk verkeer kan 
de IT-notaris specifieke diensten bieden, zoals het ti-
telonderzoek en het vestigen van zekerheden. Door 
de  samenwerking met IT-deskundigen voor enerzijds 
de controles van de broncodes op overdraagbaarheid, 
bruikbaarheid en volledigheid en anderzijds het 
l everen van de bijbehorende controleverslagen, kan 
de IT-notaris maximale zekerheid bieden aan de 

accountant.

softWare Borg stiChtiNg
Een groep IT-notarissen heeft in samenwerking met 
beëdigde informaticadeskundigen het Software Borg 
Systeem ontwikkeld. Deze samenwerking bestaat al 
sinds 1992 en is in de loop der tijd geperfectioneerd. De 
te deponeren broncode wordt door beëdigde informati-
cadeskundigen en IT-auditors gecontroleerd op volle-
digheid, overdraagbaarheid en getest op bruikbaar-
heid. Als het tot afgifte van de broncode komt, op een 
in de Software Borg Overeenkomst opgenomen afgifte-
grond, dan geeft de IT-notaris de broncode af aan de 
Software Borg Stichting, die uitvoering geeft aan de 
zorgplicht van de IT-notaris.
De samenwerking van IT-notarissen en software-des-
kundigen biedt ook voordelen bij het inspelen op de 
ontwikkelingen in de IT-sector. Voorbeelden daarvan 
zijn de opkomst van de Application Service Providing/
Software as a Service -systemen, de cloud, en de juridi-
sche ontwikkelingen in de wereld van open source soft-
ware (zie kader ASP/SaaS en open source software).

overheidsorgaNisaties
Voor accountants die werken voor overheidsorganisa-
ties is het van belang te weten dat de overheid in 2010 

ASP/SAAS EN OPEN SOURCE SOfTWARE

Ook bij ASP/SaaS-systemen blijft het noodzakelijk een recht op de bron-

code te hebben. Maar daar komt dan de vraag bij hoe het zit met de gege-

vens. Toegang tot de gegevens onder alle omstandigheden moet natuurlijk 

mogelijk zijn. Hier komt nog bij dat voor sommige gegevens de Wet be-

scherming persoonsgegevens geldt. De IT-notaris en/of de deskundige juris-

ten van de Software Borg Stichting hebben kennis en ervaring op dit gebied.

Bij open source software wordt vaak gedacht dat er geen eigenaar zou 

zijn. Dit is onjuist. En de eigenaar kan gebruikslicenties van toepassing ver-

klaren die vervelende bepalingen kunnen bevatten. Er bestaat zelfs het risi-

co dat de afgifte van een broncode kan worden geblokkeerd door bepalin-

gen die rusten op een klein stukje open source software in de broncode. 

Dat is de reden dat de Software Borg Stichting op verzoek open source 

compliance audits uitvoert.

 oplossing mogelijk omdat de broncode voor dagelijks 
gebruik niet nodig is. Die oplossing bestaat  er uit, de 
broncode bij een vertrouwenspersoon in bewaring te 
 geven. Daarvoor is de gespecialiseerde IT-notaris de 
aangewezen persoon. Want zijn standplaats kan niet 
failliet gaan en zijn akte kun je niet aanvechten. Voor 
een continuïteitsregeling zijn dat essentiële voorwaar-
den. Er zijn ook nog veel bijkomende voordelen. Zo is 
de IT-notaris een professionele beroepsbeoefenaar die 
gebonden is aan gedrags- en beroepsregels en een be-
roepsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Daarnaast 
beschikt de beroepsgroep over een sterke wetenschap-
pelijke basis.
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gebruikelijk is. Daarover is een uitgebreid artikel ver-
schenen in het NOREA-blad ‘de IT-Auditor’ (1/2011).
Vanwege de nog grote onbekendheid met deze materie 
is er nog weinig kwaliteitsbesef op dit gebied. Maar het 
lijkt niet moeilijk in te zien dat de IT-notaris op grond 
van zijn bijzondere positie in ons rechtsbestel in elk ge-
val in staat is een norm te stellen voor de kwaliteit van 
deze belangrijke maatregel, die de juridische en prakti-
sche basis legt onder informatiebeveiliging. Bovendien 
is het Software Borg Systeem gecertificeerd conform 
SAS 70, hetgeen voor accountants de mogelijkheid 
biedt zich zekerheid te verschaffen of de geclaimde 
kwaliteit van de broncode-escrow regeling ook daad-
werkelijk geboden wordt en voldoet aan internationale 
normen. 

Noot

* Henri J.J. Hensen is directeur van de Software Borg Stichting. Hij is beëdigd 
informaticadeskundige, lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde In-
formaticadeskundigen. Hij heeft veel ervaring met werkzaamheden op het 
grensvlak van IT en recht. 

BRONCODE EN fISCUS
Op alcoholhoudende dranken zit accijns én btw. Ruwweg tachtig procent 

van de consumentenprijs bestaat uit belasting. Deze bedrijfstak wordt 

daarom buitengewoon scherp in de gaten gehouden door de fiscus. Een 

softwareproducent in deze branche besloot het onderhoud op zijn pro-

gramma te stoppen. Hij ging na deze aankondiging nog twee jaar door 

met het onderhoud.

De belastingplichtige bedrijven moeten hun gegevens echter nog zeven 

jaar bewaren én toegankelijk houden. Nadat het onderhoud was gestopt, 

heeft de notaris waar de broncode was gedeponeerd volgens het Software 

Borg Systeem, deze afgegeven. Software Borg heeft volgens een zorgvul-

dige afgifteprocedure de broncode met toebehoren gedistribueerd. 

ADVIESCOLLEGE BEROEPSREGLEMENTERING
ACtie nA ReACtie

In één van mijn vorige columns meldde ik de sur-
vey die het Adviescollege Beroepsreglementering 
heeft uitgezet om meer te weten te komen over of 
en waar de beroepsreglementering accountants 
belemmert in hun beroepsuitoefening. Maar 
liefst 1.250 leden hebben begin dit jaar de moeite 
genomen om te reageren op de vragen van het 
adviescollege. De antwoorden tonen aan dat de 
leden betrokken zijn bij het beroep. 
Over de hele linie zijn de meeste accountants 
(tachtig procent van de deelnemers aan de sur-
vey) van mening dat de beroepsreglementering 
toereikend is. Daarnaast zijn ze (zeventig pro-
cent) voorstander van het volgen van de IFAC-re-
gels, zolang we ook de vrijheid houden om het 
aan te passen als dat past in de Nederlandse con-
text. En ten slotte: 85 procent van de responden-
ten is voorstander van regelgeving gebaseerd op 
principes. Ik interpreteer dit als een beroeps-
groep met gezond verstand.
Naast steun voor het huidige bouwwerk is er ook de nodige 
constructieve kritiek geleverd. Kritiek van mkb-accountants 
die graag zien dat er in de controlestandaarden meer aandacht 
is voor de minder complexe cliëntomgevingen. Kritiek van  
samenstellers die zich zorgen maken over de hoeveelheid re-
gelgeving, maar ook kritiek van accountants die vinden dat de 
huidige samenstelopdracht onvoldoende toegevoegde waarde 
levert. En ook intern- en overheidsaccountants en accoun-
tants in business hebben de nodige ideeën onder de aandacht 
van het adviescollege gebracht.

Veel input en vermoedelijk nu ook veel verwach-
tingen. Dat is een uitdaging op zich, want de 
meningen zijn soms verdeeld. In de rapportage 
van het adviescollege over de uitkomsten van de 
survey zijn hiervoor de volgende concrete vragen 
gedefinieerd:
•  Waardoor wordt in de samenstelpraktijk de  

regelgeving nog steeds als te uitgebreid  
ervaren?

•  Hoe kan in één set van regelgeving recht wor-
den gedaan aan de behoeften van controlerend 
accountants in zowel de oob -praktijk als de 
mkb-praktijk?

•  Hoe kan de NBA een goed regelgevend kader 
(waar onder positionering in de VGC) scheppen 
voor intern en overheidsaccountants?

•  Waarom passen accountants in business  
het conceptueel raamwerk uit de VGC niet  
vaker toe?

•  Hoe kan andere (vrijwillige) regelgeving de leden beter  
ondersteunen bij hun werkzaamheden?

Het adviescollege gaat hier de komende tijd mee aan het werk 
en houdt u op de hoogte van de voortgang. Verdere dialoog is 
dan ook in veel gevallen belangrijk. Want hoewel Rome ook 
niet op één dag is gebouwd en de acties van het adviescollege 
ook nog moeten passen bij de verwachtingen van het maat-
schappelijk verkeer, het is ons duidelijk dat u actie wilt, en 
dat mag u dan ook van ons verwachten. Alle deelnemers aan 
de survey: Dank voor uw gewaardeerde reactie!

peter eimers, 

voorzitter 

adviesCollege 

Beroeps-

reglemeNteriNg

nieuwe inkoopvoorwaarden heeft opgesteld. Daarin is 
in artikel 47 bepaald dat softwareleveranciers die aan 
overheidsorganisaties software leveren, een broncode-
escrow-regeling moeten hebben. Deze moet voor wat 
betreft de kwaliteit voldoen aan hetgeen in Nederland 




