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 Artikelen  Mr. E.J. Louwers & mr. P.M. de Laat 1  

 Continuïteit in de cloud

 Computerrecht 2014/113     

   Bedrijfsprocessen, ERP, inkoop/verkoop, relatiebe-
heer, financiële administratie: cruciale processen 
worden aangestuurd of gefaciliteerd door computer-
programmatuur. Was de software voorheen vooral 
lokaal geïnstalleerd, tegenwoordig wordt meer en 
meer gebruikgemaakt van cloudapplicaties. Op zich 
niets mis mee, maar wat als de leverancier het hoofd 
niet boven water kan houden of er met de pet naar 
gooit? Het waarborgen van continuïteit van software 
en data is vaak van levensbelang. Er worden veel es-
crowoplossingen aangeboden, maar bieden die ook 
werkelijk een waterdichte oplossing als het erop 
aankomt? Met name bij faillissement kun je daar 
vraagtekens bij zetten.     

    Inleiding   

 Simpele escrowregelingen leken lange tijd een robuuste op-
lossing waar geen speld tussen te krijgen viel. 2    Maar is dat ei-
genlijk wel zo? Jurisprudentie over de afdwingbaarheid van de 
afgifte van de broncode ontbreekt nagenoeg geheel. Parallel-
len met andere zaken, zoals het hierna te bespreken Nebula-
arrest, dringen zich op. En hoe past de traditionele escrow bij 
cloudapplicaties? Biedt de cloud escrow zekerheid of schijnze-
kerheid? En wat te denken van de data die in de cloud staan? 
Cloudmodellen zoals Software as a Service (‘SaaS’), Platform 
as a Service (‘PaaS’) of Infrastructure as a Service (‘IaaS’) wor-
den op grote schaal gebruikt. Daarbij staan zowel de software 
als de gegevens niet langer op het eigen lokale systeem van de 
gebruiker maar op het systeem van de clouddienstverlener in 
een serveromgeving en datawarehouse van derden.     

    Het Nebula-arrest3   

 De vraag naar de hardheid van escrowregelingen is voor-
al actueel geworden door het Nebula-arrest van de Hoge 

  1  Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat zijn beiden advocaten bij Louwers 
IP|Technology Advocaten te Eindhoven. 

  2  Zie over escrowovereenkomsten: P.H. Blok (ed.), E.J. Louwers e.a., Overeen-
komsten inzake informatietechnologie, p. 137 e.v., Den Haag: SDU 2010. 

3  In een zeer recent arrest van de Hoge Raad (HR 11 juli 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:1681), dat is gewezen op het moment dat dit artikel al 
bij de drukker lag, is het uit het Nebula-arrest afkomstige ‘recht’ van de 
curator om te wanpresteren sterk genuanceerd. De Hoge Raad oordeelt in 
die casus, die net als in de Nebula-casus betrekking had op de verhuur van 
een zaak, dat “in geval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag 
in het genot is van het gehuurde, de curator niet bevoegd is dat genot te 
beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt”. Uit dit oordeel is af te lei-
den dat de curator ook een licentienemer niet ‘actief’ kan verbieden om 
de licentie te blijven gebruiken. Wel kan de curator (nog steeds) de pro-
grammatuur ‘rechtenvrij’ doorverkopen aan een derde die verder gebruik 
waarschijnlijk wél kan verbieden. Ook kan de curator uiteraard besluiten 
de hostingprovider/datacentrum van de licentiegever niet meer te betalen. 
Dat is volgens de Hoge Raad ‘passief’ niet-nakomen waartoe de curator wél 
bevoegd is. De noodzaak van een goede regeling om de continuïteit (in de 
cloud) te waarborgen, blijft naar ons oordeel dan ook overeind.

Raad. 4    Centraal staat daarbij de vraag of de curator (of ei-
genlijk, de failliet) mag wanpresteren en de eerder door 
de failliet afgegeven toestemming voor het gebruik van de 
broncode mag intrekken en de licentieovereenkomst met de 
gebruiker van de software mag beëindigen, terwijl de klant 
zijn verplichtingen nakomt.   

 De curator zal in een faillissement vrijwel altijd te maken 
krijgen met bestaande overeenkomsten. Bij de nakoming 
van overeenkomsten kan hij geconfronteerd worden met 
conflicterende grondbeginselen en belangen uit het fail-
lissementsrecht. Zo doet een faillissement in beginsel geen 
afbreuk aan bestaande overeenkomsten (artikel 37 Fw). 
Daartegenover staat de  paritas creditorum , de gelijke behan-
deling van schuldeisers (artikel 26 Fw). Aan dat beginsel kan 
afbreuk worden gedaan als de curator contractuele rechten 
volledig zou moeten respecteren.   

 In het Nebula-arrest is met betrekking tot enerzijds deze 
wanprestatie en anderzijds de  paritas creditorum  door de 
Hoge Raad geoordeeld. Volgens de Hoge Raad wordt het 
(voort-)bestaan van een wederkerige overeenkomst als zo-
danig niet beïnvloed door het faillissement van één van de 
contractspartijen, maar dat betekent niet dat de schuldei-
ser van een dergelijke overeenkomst zijn rechten kan uit-
oefenen alsof er van een faillissement geen sprake is. De 
Hoge Raad voegt hieraan toe dat dit ook geldt voor gevallen 
waarin de gefailleerde niet verplicht is om een specifieke 
prestatie te verrichten op grond van de overeenkomst, maar 
het gebruik van een hem in eigendom toebehorende zaak 
moet  dulden . De contractspartij van het failliet zou volgens 
de Hoge Raad anders in feite bevoegd zijn het faillissement 
te negeren, indien hij van de curator zou mogen verlangen 
het voortgezette gebruik van de desbetreffende zaak te dul-
den. Daarvoor is slechts plaats in uitzonderlijke in de wet 
uitdrukkelijk geregelde gevallen.    

    Consequenties van Nebula-arrest voor 
escrowpraktijk   

 Na het Nebula-arrest van de Hoge Raad is de vraag opgeko-
men of een escrowovereenkomst voldoende is om te zorgen 
dat de curator in het faillissement van de leverancier zich 
niet kan verzetten tegen de toegang tot en het gebruik van 
de sources door de gebruiker. Hoewel dit arrest geen betrek-
king had op softwarelicenties en escrow, kan de uitspraak 
toch van invloed zijn op de positie van de gebruiker in geval 
van faillissement van de leverancier. Het lijkt verdedigbaar 
dat de curator kan wanpresteren en de auteursrechten op 
het softwareprogramma in het belang van de boedel zal 
kunnen exploiteren en te gelde maken, zonder rekening te 
houden met gebruiksrechten en het bedongen recht om de 
broncode te gebruiken bij faillissement. Voor de curator kan 
het gunstiger zijn de IE-rechten te exploiteren of te gelde te 

  4  HR 3 november 2006,  NJ 2007/155  (Nebula). 
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maken zonder rekening te houden met licentienemers. In-
dien de curator de IE-rechten, bijvoorbeeld de auteursrech-
ten op software, vervreemdt aan een derde, is deze derde in 
beginsel niet gebonden aan de eerdere licentie.   

 In de literatuur wordt verdedigd dat de reikwijdte van het 
arrest zich niet alleen uitstrekt over zaken, maar ook op 
gebruiksrechten op vermogensbestanddelen die geen zaak 
zijn zoals softwarelicenties. Anderen zijn van mening dat 
voor wat betreft de licentiehouder van software de zaken 
iets anders liggen. 5    De positie van de licentienemer met be-
trekking tot software is – mede in het licht van artikel 45j 
Auteurswet (Aw) 6    – volgens enkele auteurs een andere dan 
die van de economisch gerechtigde tot het pand in de casus 
van het Nebula-arrest. De curator zal in het geval dat een 
licentienemer software blijft gebruiken, zolang dat gebruik 
althans in lijn is met het beoogde gebruik, wellicht niet kun-
nen verbieden.      

 De toekomst zal leren of curatoren zich met Nebula kun-
nen verzetten tegen afgifte van de broncode of het gebruik 
daarvan (of allebei).      

    Anti-Nebula maatregelen   

 Of een escrowovereenkomst bestand is tegen het faillisse-
ment van de licentiegever, hangt onder meer af van de titel 
waarop de escrowagent de broncode onder zich krijgt. Gaat 
het om een  goederenrechtelijke  constructie, dan lijken de 
risico’s voor de licentienemer aanmerkelijk kleiner. Wordt 
gekozen voor een constructie waarbij de escrowagent de 
broncode op louter  verbintenisrechtelijke  basis onder zich 
krijgt, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst van be-
waargeving, dan zou dat wel eens onvoldoende veiligheid 
kunnen bieden.   

 Het risico bestaat dat een curator van de licentiegever de 
escrowagent met succes weet te verbieden de broncode aan 
de licentienemer ter beschikking te stellen, omdat dat een 
inbreuk zou zijn op het auteursrecht van de gefailleerde. Dat 
risico lijkt groter te zijn bij rechten die de wettelijke rechten 
van de gebruiker ex artikel 45j Aw overstijgen, zoals bijv. 
een contractueel bedongen recht om door te ontwikkelen. 
Ook zou de curator wellicht met succes kunnen afdwingen 
dat de licentienemer het gebruik van de broncode moet sta-
ken, indien hij deze toch van de escrowagent verkrijgt.    

    Overdracht   
 De tijdige overdracht van rechten door de leverancier aan 
de gebruiker kan een maatregel zijn waarmee wordt voor-
komen dat de curator in een faillissement van de leverancier 

  5  Zie bijvoorbeeld: G.A.J. Boekraad, Het recht op wanprestatie van de fail-
lissementscurator naar aanleiding van het Nebula-arrest,  Maandblad voor 
Vermogensrecht 2007, nr 3  (p. 50) en H. Struik, ‘Nebula in het licht van Ora-
cle vs. UsedSoft. Softwarelicenties in faillissement nader beschouwd’,  NJB 
2013/2507  (afl. 43, p. 2994-3000). 

  6  Dit artikel bepaalt dat een noodzakelijke verveelvoudiging door de recht-
matige verkrijger niet als auteursrechtinbreuk wordt beschouwd. 

zeggenschap krijgt over (de rechten op) de broncode. Het au-
teursrecht kan bij overeenkomst overgaan op een ander. De 
wet eist voor een geldige overdracht levering door middel 
van een akte, een geldige titel en beschikkingsbevoegdheid. 
 Bij maatwerk is een voor hand liggende oplossing dat alle 
rechten op de programmatuur worden overgedragen aan de 
gebruiker die daartegenover eventueel aan de leverancier 
een gebruiksrecht (met de mogelijkheid tot het verstrekken 
van sublicenties) verleent. Maar dat zal in geval van stand-
aardapplicaties of mengvormen daarvan niet haalbaar zijn.   

 De overdracht van de software kan ook plaatsvinden naar 
een ander dan de risicodragende onderneming van de le-
verancier, bijv. een aparte IE-vennootschap of holding die 
geen risico loopt en niet borg staat voor de schulden van de 
leverancier. Ook denkbaar is de volledige overdracht van 
alle intellectuele eigendomsrechten aan een stichting, voor 
zover nodig bij voorbaat. Gebruikers kunnen vervolgens 
met de stichting overeenkomen dat de source code aan hen 
ter beschikking gesteld wordt indien er sprake is van een 
faillissement van de leverancier (of een andere calamiteit). 
De leverancier kan van de stichting een (vergaande) licentie 
verkrijgen, om zo ook na overdracht de software te kun-
nen exploiteren. Deze oplossing zal in de praktijk op weinig 
sympathie kunnen rekenen van de leverancier die immers 
daarmee een belangrijke asset uit zijn onderneming ziet 
verdwijnen naar een stichting zonder winstoogmerk. Vol-
gens ons is dit doorgaans dus geen passende oplossing.    

    Splitsing economisch en juridisch eigendom   
 Het auteursrecht moet gezien worden als een bundel van 
verschillende bevoegdheden. De verschillende bevoegdhe-
den kunnen afzonderlijk worden overgedragen. Op grond 
van artikel 2 Aw is zowel gehele als gedeeltelijke overdracht 
van auteursrecht mogelijk (bijvoorbeeld naar landsgrenzen, 
openbaarmakingsvormen, bewerkingsvarianten e.d.). 7    
 Verdedigbaar lijkt te zijn om de eigendom van de software 
te splitsen in een economisch en juridisch eigendom. Als 
een derde partij (een daarvoor opgerichte stichting) de juri-
dische eigenaar van de software (het auteursrecht) wordt en 
de leverancier slechts economische eigenaar blijft, vallen de 
rechten bij faillissement van de leverancier niet in de faillie-
te boedel. Andersom is dat zeer de vraag: als de  economische 
eigendom  wordt overgedragen aan een andere entiteit, zou 
de curator van de failliete leverancier de overeenkomst wel-
licht kunnen beëindigen zodat na het faillissement ook de 
economisch eigendom (het gebruiksrecht) weer kan wor-
den uitgeoefend (in lijn met het Nebula-arrest).     

    Afgesplitst auteursrecht   
 Ook verdedigbaar als alternatief voor een licentie is de over-
dracht van een ‘stukje’ afgesplitst auteursrecht dat de ge-
bruiker de bevoegdheid geeft om de overgedragen rechten 
(op de programmatuur) te gebruiken binnen de eigen orga-
nisatie, maar ook niet méér dan dat. Na de afsplitsing zijn 

  7  Zie ook: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: 
Kluwer 2005, p. 427. 
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er meerdere auteursrechthebbenden die ten aanzien van 
één werk elk hun eigen bevoegdheden hebben die de ande-
ren niet hebben. De gebruiker wordt dan eigenaar van een 
deel van de volledige auteursrechten waardoor de curator 
in het faillissement van de leverancier over dat deel van het 
auteursrecht geen zeggenschap heeft. 8    Mits dat ‘stukje’ vol-
doende nauwkeurig is omschreven, en dus duidelijk is welke 
bevoegdheden worden overgedragen, kan de gebruiker op 
die manier dezelfde bevoegdheden verkrijgen als met een 
licentie (een gebruiksrecht op basis van een overeenkomst) 
het geval zou zijn. De gebruiker staat dan juridisch sterk om-
dat deze goederenrechtelijk eigenaar wordt en niet slechts 
op grond van een overeenkomst rechten kan uitoefenen. De 
overgedragen rechten kunnen uiteraard maar één keer wor-
den overgedragen en de ‘stukjes’ die niet worden overgedra-
gen, blijven dan achter bij de leverancier. In het geval van 
een faillissement zal de curator dan dus nog steeds auteurs-
rechten aantreffen in de boedel, maar hij kan dan niet optre-
den tegen de genoemde verkrijgers van een ‘stukje’ auteurs-
recht. Mits uiteraard, die gebruiker enkel gebruikmaakt van 
de overgedragen bevoegdheden en niet daarbuiten treedt.     

    Afsplitsing bij cloudtoepassingen   
 De afsplitsing van het auteursrecht roept vooral vragen op bij 
cloudtoepassingen, waar veel gebruikers  dezelfde  software 
– hetzelfde exemplaar van de software op dezelfde virtuele 
locatie – gebruiken. Het roept ook andere vragen op. Heeft de 
overdracht van deze afgesplitste delen van het auteursrecht 
ook betrekking op de toegang tot de broncode? En kan de cu-
rator dat nog blokkeren als dat in het belang van de boedel is?   

 Indien de licentienemer óók eigenaar is, en niet slechts 
houder van een gebruiksrecht, kan de curator van de fail-
liete leverancier zich tegen de uitoefening van het zakelijk 
eigendomsrecht in principe niet verzetten. Maar kun je 
dezelfde programmatuur in het geval van een cloudoplos-
sing meerdere keren overdragen? Betoogd kan worden dat 
dit juridisch gezien wel kan, zolang maar heel nauwkeurig 
wordt beschreven  welke  bevoegdheden worden overgedra-
gen. De klant die enkel het recht verkrijgt om (een beperkt 
aantal exemplaren van) de geleverde software openbaar te 
maken en te verveelvoudigen binnen zijn eigen organisatie 
komt echter nogal gekunsteld voor en het is niet zeker of de 
rechter zo'n constructie accepteert. Dat geldt eens temeer 
voor cloudtoepassingen, omdat elke gebruiker precies de-
zelfde versie van de software gebruikt die beschikbaar is op 
de server van de leverancier. Het lijkt niet onwaarschijnlijk 
dat die 'overdracht' simpelweg zal worden geïnterpreteerd 
als een licentie in plaats van een overdracht van eigendom.   

 Indien deze overdracht wél tot gevolg heeft dat de gebrui-
kers rechthebbenden worden op een ‘stukje’ intellectueel 
eigendom, dan is het nog maar de vraag welk rechten deze 
gebruikers dan hebben met betrekking tot het bewerken 
van de broncode. 

  8  Zie ook Dick van Engelen, “Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: 
schuifelen tussen de scherven”,  IER 2009/6 . 

 Voor deze gebruikers kan het bij in een eigen omgeving geïn-
stalleerde software van belang zijn om in het geval van een ca-
lamiteit toegang te hebben tot de broncode. Voor foutherstel, 
updates, noodzakelijke doorontwikkelingen of het realiseren 
van koppelingen met andere applicaties of databestanden, is 
doorgaans toegang tot de broncode nodig. De overdracht van 
een ‘stukje’ auteursrecht zal dus samen moeten gaan met het 
recht op toegang tot en bewerken van de broncode. Voor wat 
betreft de broncode kan met de gebruiker worden afgespro-
ken dat toegang via een escrowagent, bijvoorbeeld een nota-
ris, verloopt. Dat is de traditionele gang van zaken. 
 Bij een cloudtoepassing is dit echter niet gebruikelijk en ze-
ker bij meerdere gebruikers die van dezelfde SaaS-software 
gebruikmaken, ook niet wenselijk. SaaS-applicaties worden 
immers juist centraal op eenvormige wijze onderhouden. Ze-
ker bij meerdere gebruikers is het onwenselijk dat gebruikers 
zelf aanpassingen doorvoeren, zelfs als ze daartoe al in staat 
zouden zijn. Dat geldt evenzeer als de leverancier het loodje 
legt. Indien meerdere gebruikers in staat zouden zijn om de 
software te bewerken, bijvoorbeeld in het kader van fouther-
stel, of de software (laten) doorontwikkelen, dan ontstaat 
bovendien de onwenselijke situatie dat door de verschillende 
bewerkingen niet meer duidelijk is welke rechten aan wie 
toebehoren. Deze afsplitsing is – zeker in het geval van een 
cloudtoepassing – dan ook geen alternatief voor een goede 
waarborgconstructie. Ononderbroken toegang tot data en de 
clouddiensten worden hiermee immers niet veiliggesteld.   

 Deze problematiek zou wellicht (deels) voorkomen kunnen 
worden door het afgesplitst auteursrecht maar één keer over 
te dragen. Het ‘afgesplitste’ auteursrecht zou eenmalig (bij 
voorbaat voor toekomstige wijzigingen in de software) kun-
nen worden overgedragen, bijvoorbeeld aan een stichting. 
In dat geval kunnen de afzonderlijke gebruikers, anders dan 
hierboven beschreven, dan geen eigen zakelijk recht ontlenen 
aan de programmatuur. Slechts  de stichting  is rechthebbende 
op een stukje afgesplitst auteursrecht. Licentienemers kunnen 
met deze stichting overeenkomen dat zij bij een calamiteit bij 
de leverancier (zoals een faillissement) een licentie krijgen van 
de stichting om de programmatuur (de objectcode) te (blijven) 
gebruiken en zo nodig broncode aan te passen (in het kader 
van foutherstel en noodzakelijk onderhoud). Omdat de ‘stuk-
jes’ auteursrecht maar één keer overgedragen kunnen wor-
den, moet de leverancier dan zelf ook een licentie verkrijgen 
van de stichting om de software te kunnen (blijven) gebruiken 
en bewerken. Uiteraard moet de leverancier dan ook het recht 
krijgen om sublicenties te verstrekken aan haar klanten. Het 
exploitatierecht moet bij de leverancier liggen.   

 De overdracht van het ‘stukje’ auteursrecht moet dan tevens 
de bevoegdheid omvatten om de broncode in te zien en te 
wijzigen. Als die bevoegdheid niet wordt overgedragen, dan 
heeft de stichting die bevoegdheid dus ook niet. In alle ge-
vallen van gedeeltelijke overdracht blijft de software voor 
een deel eigendom van de leverancier. Bij faillissement val-
len de rechten op de software dus voor het deel dat niet is 
overgedragen, in de boedel. 
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 Er lijkt minder bezwaar te zijn tegen deze éénmalige over-
dracht van het genoemde ‘stukje’ auteursrecht aan een stich-
ting, dan de overdracht van ‘stukjes’ rechten en het ter be-
schikking stellen van de broncode aan meerdere gebruikers. 9        

    Vruchtgebruik   
 In plaats van een licentie zou een vruchtgebruik ten behoeve 
van de gebruikers misschien uitkomst kunnen bieden. Met 
een geldig recht van vruchtgebruik kan de licentienemer het 
vruchtgebruik tegen de auteursrechthebbende en andere par-
tijen, met inbegrip van de curator en de opvolgers van de oor-
spronkelijke eigenaar inroepen. De rechter zou deze oplossing 
echter als oneigenlijk gebruik van het recht kunnen bestem-
pelen en het vruchtgebruik ongeldig kunnen verklaren. 
 Ook om andere redenen is het recht van vruchtgebruik vaak 
niet aantrekkelijk voor de eigenaar van de IE-rechten. Zo 
kan overdracht van het recht van vruchtgebruik naar Ne-
derlands recht waarschijnlijk niet worden uitgesloten. Op 
die manier kan de eigenaar worden geconfronteerd met een 
opvolger van de oorspronkelijke houder van het recht van 
vruchtgebruik zonder zijn toestemming. Ook praktisch ge-
zien zijn er nogal wat haken en ogen. Zo moet er een notarië-
le akte worden opgesteld om het vruchtgebruik te vestigen.       

    Continuïteit en de cloud   

 Zoals hiervoor reeds opgemerkt in de inleiding, is de 'hard-
heid' van traditionele escrowregelingen ook bij cloudtoe-
passingen niet meer zo zeker vanwege:     
  a)  het Nebula-arrest: het recht van een curator om in be-

paalde gevallen wanprestatie te plegen en de regeling 
aan zijn laars te lappen;     

  b)  technologische ontwikkelingen, waardoor het veilig-
stellen van enkel de broncode niet voldoende waarbor-
gen biedt.     

 Voor de gebruiker is het belangrijk om min of meer onon-
derbroken toegang tot zijn eigen gegevens en de clouddien-
sten veilig te stellen. De sources en technische documenta-
tie met betrekking tot de software en de clouddiensten, zou 
het mogelijk moeten maken om de software aan te passen 
en bug fixes en updates uit te voeren. 
 Uiteraard hangt de noodzaak en zwaarte van de maatrege-
len voor continuïteit van de softwaretoepassingen, diensten 
en toegang tot gegevens ook af van de aard van de dienst, 
software en gegevens. Wanneer het gaat om een niet-essen-
tiële, dus niet-bedrijfskritische applicatie of dienst, waarbij 
enige onderbreking wel aanvaardbaar is, wegen de kosten 
van een zware continuïteitsoplossing al snel niet meer op 
tegen de baten. Ook bij (standaard)software die eenvou-
dig  off the shelf  te vervangen is door een andere applicatie 
met soortgelijke functionaliteiten, ligt een zware regeling 
niet voor de hand. In zulke gevallen kan een  reverse backup  
van data bij de gebruiker of een datacentrum van gebrui-

  9  Met overdracht aan meerdere gebruikers loopt de leverancier immers het 
risico de waarde van zijn onderneming (of groep ondernemingen) uit te 
hollen. 

ker voldoende zijn, mits de data dan compatibel zijn met de 
nieuwe applicatie.    

    Hosting services-overeenkomst   
 Om de continuïteit te waarborgen kan met gebruikers 
overeengekomen worden dat zij in het geval van een fail-
lissement de afspraken met de hostingprovider overnemen 
of voortzetten. Het risico wordt daarmee kleiner dat deze 
provider de dienstverlening na het faillissement stopzet. Het 
is echter nog maar zeer de vraag of afspraken met de hos-
tingprovider over overneming van de kosten voor de SaaS-
dienstverlening voldoende zijn. Vaak zal een hostingpartij 
niet willen meewerken aan een dergelijke constructie om-
dat dan met elke gebruiker een aparte hostingovereenkomst 
moet worden aangegaan. Een meerpartijenovereenkomst 
waarbij de hostingprovider en alle gebruikers partij zijn, zal 
ook niet wenselijk zijn. En de gebruikers zullen op hun beurt 
niet snel instemmen met een overname van de overeen-
komst tussen leverancier en hostingprovider omdat de ge-
bruikers dan ook de (mogelijke) schulden van de leverancier 
op zich nemen. Hoewel zulke afspraken ervoor kunnen zor-
gen dat de gebruiker direct na een faillissement nog toegang 
heeft tot zijn data, is het de vraag hoe de betrokken partijen 
dit in de praktijk goed kunnen regelen. Bovendien is het voor 
gebruikers niet duidelijk hoe de leverancier de hosting pre-
cies heeft geregeld. Een simpele maar tijdelijke oplossing is 
het de hostingprovider een aantal maanden vooruit te be-
talen zodat het datacenter niet direct de stekker eruit trekt.   

 Overigens is hiermee de toegang tot de broncode nog steeds 
niet zeker gesteld. En de curator kan wellicht het verdere 
gebruik van de software verbieden door intrekking van de 
licentieovereenkomst, indien dit in het belang van de geza-
menlijke schuldeisers zou zijn. Mogelijk kan de curator met 
een beroep op de IE-rechten die zich in de boedel bevinden, 
dan bovendien de hostingpartij verbieden om gebruikers 
toegang te verschaffen tot de applicatie en de data. Een al-
ternatief voor een goede waarborgconstructie zijn derge-
lijke afspraken dus zeker niet.     

    Intellectual Asset Management plus escrow-/
waarborgstichting  

Hiervoor is al besproken dat een volledige overdacht van 
alle rechten aan gebruikers niet de voorkeur zal genieten 
van leveranciers. Overdracht aan een aan de onderneming 
gelieerde vennootschap geniet vaak wél de voorkeur. Om te 
voorkomen dat de rechten op de software in de handen van 
de curator vallen, kunnen de rechten in zijn geheel worden 
overgedragen aan een andere rechtspersoon dan de leve-
rancier die de operationele risico's draagt. De leverancier 
draagt de rechten dus geheel over aan een aparte entiteit 
(bijvoorbeeld een aparte IP-company of een holding). De 
overdracht moet dan wel plaatsvinden tegen een reële prijs, 
zowel om fiscale redenen als om benadeling van schuldei-
sers en aantasting van de overdracht te voorkomen. Bij fail-
lissement van de leverancier (de risicodragende werkmaat-
schappij) vallen de rechten dan niet in de failliete boedel. 
Op zijn beurt verleent de rechthebbende vennootschap dan 
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een distributielicentie aan de leverancier waarmee de leve-
rancier de boer op kan met het recht van (sub)licentie en het 
recht om de software aan te passen en door te ontwikke-
len. Daarbij kunnen ook de rechten op doorontwikkelingen, 
nieuwe versies en aanpassingen voor de toekomst in prin-
cipe bij voorbaat worden overgedragen.10

 De IP-vennootschap of holding moet vrij blijven van risico 
en moet dus ook geen licentieovereenkomsten aangaan, ga-
ranties verlenen of andere verplichtingen jegens de klanten 
van de leverancier aannemen. Cruciaal is immers dat deze 
vennootschap overeind blijft als de leverancier onverhoopt 
failliet gaat, en niet wordt meegesleurd in de deconfiture.    

    Stichting waarborg   
 Naast het onderbrengen van de rechten op de software in 
een aparte vennootschap, zijn ook verdere garanties nodig 
om de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid 

van de software en data te waarborgen. Een goede oplos-
sing voor het waarborgen van de continuïteit van cloudop-
lossingen is het optuigen van een stichting, die bij voorkeur 
beschikt over (toegang tot) een server met een volledige ko-
pie van de SaaS-applicatie en data van de gebruiker of groep 
gebruikers, evenals toegang tot de broncode, technische 
documentatie en relevante knowhow. De stichting is dus 
tevens de escrowagent, maar ook veel meer dan dat. Voor 
bedrijfskritische applicaties zal een goed ingerichte stich-
ting moeten beschikken over een permanente real-time of 
bijna real-time mirror-omgeving waardoor de gebruiker 
eenvoudig en snel kan overschakelen naar deze fallback-
dienst wanneer dat nodig is. Deze oplossing kan tegelijk ook 
als back-up faciliteit van de data van de gebruiker of groep 
gebruikers dienen.  

Schematisch komt een dergelijke constructie er dan als 
volgt uit te zien; zie figuur 1.

Figuur 1

   

  10  Artikel 3:97  en  3:84 lid 2  BW. Ook daarbij geldt dat een reële prijs moet 
worden gerekend om fiscale redenen en om te voorkomen dat sprake is van 
een paulianeuze transactie. 
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 Bepaald kan worden dat de IP-company of holding aan de 
stichting een ‘stukje’ auteursrecht overdraagt met de be-
voegdheid om in het geval van een beschreven calamiteit de 
broncode en documentatie aan te passen en te gebruiken in 
het kader van de continuïteit voor de gebruikers. Op die ma-
nier krijgt de gebruiker extra zekerheid. In dat geval is im-
mers ook continuïteit gewaarborgd in het geval de holding 
in het faillissement wordt meegetrokken. Dat zal immers bij 
de gebruiker een reële angst kunnen zijn, nu de gebruiker 
vaak niet weet of de IP-company of holding wel echt risi-
covrij is.   

 De rechthebbende holding en de stichting bepalen dat de 
stichting in het geval van een noodsituatie zo lang als nodig 
is, de clouddiensten overneemt, met inbegrip van beheer en 
onderhoud van de SaaS-applicatie. De gebruiker die deel-
neemt aan deze waarborgconstructie, kan in het geval van 
een beschreven calamiteit bij de stichting een beroep doen 
op deze overeenkomst. Bij faillissement richt de holding 
dan een nieuwe werkmaatschappij op ter vervanging van 
de failliete leverancier of verkoopt de rechten aan een derde 
partij (uiteraard behalve het aan de stichting overgedragen 
stukje). Daarna kan de nieuwe leverancier de clouddiensten 
weer overnemen met eerbieding van de waarborgstichting.      

    Conclusie   

 Er zijn vele wegen die naar Rome leiden om de positie van 
de legitieme gebruiker van software te beschermen. Cloud-
oplossingen en juridische ontwikkelingen dwingen ons tot 
heroverweging van bestaande oplossingen om de continuï-
teit te garanderen. 
 De combinatie van de overdracht van de rechten naar een 
aparte, niet-risicodragende IP-company of holding in com-
binatie met een aparte  special purpose  stichting voor de 
escrow-/waarborgafspraken met de gebruikers als begun-
stigden, lijkt ons de meest robuuste en betrouwbare oplos-
sing. Eventueel kan worden overwogen om een afgesplitst 
auteursrecht over te dragen aan die stichting. Bijkomend 
voordeel is dat dan direct kan worden voorzien in een volle-
dige, (bijna) real-time backup en een fallback systeem onder 
beheer van de stichting.   

 Voor softwareleveranciers kan een dergelijke oplossing juist 
ook een unique selling point zijn. Nu het bewustzijn van een 
goede waarborgregeling voor SaaS-oplossingen bij afne-
mers groeit, zullen steeds meer klanten van hun leveranciers 
eisen dat er een veilige oplossing wordt geboden waarmee 
blijvende toegang tot de applicatie én data gegarandeerd 
kan worden. Omdat steeds meer cruciale processen worden 
aangestuurd of gefaciliteerd door computerprogramma-
tuur, zal het belang voor waarborging van continuïteit van 
software en data ook alleen maar toenemen.          
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