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Continuïteit in de cloud 
 
Clouddiensten zijn niet meer weg te denken uit de digitale wereld van vandaag. 
Organisaties maken tegenwoordig gebruik van allerlei clouddiensten, variërend van 
een simpele e-maildienst tot boekhoudprogramma’s of zorginformatiesystemen 
waarin bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers worden opgeslagen. Dergelijke 
vormen van outsourcing zorgen voor een grote afhankelijkheid en brengen risico’s 
met zich mee. Wat als de clouddienstverlener bijvoorbeeld failliet gaat? Of wanneer 
de onderneming van de dienstverlener wordt overgenomen? 
 
De bovenstaande vraag leidt steeds vaker tot een risicoanalyse ten aanzien van de 
weerbaarheid van de clouddienst. Bepaalde continuïteitsrisico’s kunnen worden 
ondervangen door duidelijke afspraken te maken over onder meer service levels, 
back-upfaciliteiten en exit-procedures. Dergelijke afspraken bieden echter geen 
zekerheid bij bijvoorbeeld een faillissement of overname. Om écht continuïteit te 
kunnen waarborgen is een omvangrijkere oplossing nodig. Hierbij komt de Stichting 
Continuïteit Internetdiensten in beeld.  
 
De Stichting Continuïteit Internetdiensten biedt een moderne en volwaardige 
continuïteitsregeling ‘in de cloud’. Daarin werkt zij samen met gerenommeerde 
juridische en technische partners. Op die manier kan de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten per clouddienstverlener een maatwerkoplossing leveren die 
rekening houdt met de specifieke risico’s voor de betreffende dienst.  
 
1 | DE BEPERKINGEN VAN ESCROW 
In het verleden werd continuïteit veelal geborgd via een zogeheten escrowregeling. 
Een traditionele escrowregeling heeft tot doel om de broncode van een stuk 
software veilig te stellen voor de afnemers daarvan. De meeste escrowconstructies 
gaan uit van een afspraak tussen de softwareleverancier, een onafhankelijke derde 
(de escrowagent) en de afnemer. Indien de softwareleverancier onverhoopt failliet 
wordt verklaard, stelt de escrowagent de broncode ter beschikking aan de afnemer. 
Echter, een traditionele escrowregeling is om onder meer om de volgende redenen 
niet toereikend in de cloud:  
 
• Een clouddienst is meer dan alleen de broncode. De hosting, de data en 

aanverwante service onderscheiden een clouddienst van reguliere software. 
Dergelijke zaken worden niet veiliggesteld via een traditionele escrow. Als een 
afnemer de broncode überhaupt al op een eigen server draaiende kan krijgen, 
dan beschikt hij nog steeds niet over alle data die was opgeslagen middels de 
clouddienst. Die data staat immers op de servers van de failliete dienstverlener 
of zijn hostingprovider. 

 
• Escrowovereenkomsten zijn veelal standaardregelingen. In de praktijk is 

daarentegen iedere clouddienst anders. Zo kunnen bepaalde koppelingen met 
systemen van derden essentieel zijn voor de werking van de clouddienst. Of is er 
bijvoorbeeld (gelicentieerde) software van derden gebruikt als onderdeel van de 
clouddienst. Dergelijke afhankelijkheden moeten eerst goed geïnventariseerd 
worden en vereisen afspraken op maat.  

 
• Een escrowovereenkomst wordt gebaseerd op een licentie en beschermt niet de 

intellectuele eigendomsrechten an sich tegen bijvoorbeeld faillissement. Een 
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curator zou daardoor bij de vereffening van de failliete boedel de intellectuele 
eigendomsrechten op de clouddienst kunnen verkopen aan derden. Hoe de 
nieuwe rechthebbende omgaat met de vóór faillissement afgesloten licenties is 
onzeker. De nieuwe rechthebbende is in ieder geval geen partij bij de 
escrowovereenkomst en kan het gebruik van de broncode door de afnemer 
mogelijk verbieden. 

 
Tegenwoordig bestaat er ook een andere (uitgebreidere) vorm van de 
escrowregeling, veelal aangeduid als SaaS-escrow. Een dergelijke regeling is 
uitgebreider en lost de hiervoor beschreven gebreken deels op. Zo wordt binnen een 
SaaS-escrow vaak ook de hostingdienstverlening geborgd; de escrowagent zorgt 
ervoor dat de hostingprovider doorbetaald krijgt wanneer de clouddienstverlener 
failliet gaat. Maar ook als de hostingprovider wordt doorbetaald blijven er serieuze 
continuïteitsrisico’s bestaan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in het geval van een 
storing of beveiligingslek? Wie lost het probleem dan op? Net zo belangrijk is dat er 
technische expertise voorhanden is om beheerwerkzaamheden op te kunnen 
vangen. Er zijn kortom aanvullende maatregelen vereist.  

 
2 | EEN VOLWAARDIGE CONTINUITEITSREGELING 
Om écht continuïteit te kunnen bieden is er een meer complete oplossing nodig. Die 
oplossing heeft betrekking op alle (bedrijfs)onderdelen van de clouddienst. Welke 
bedrijfsonderdelen dit zijn kan per geval verschillen, maar grofweg gaat het in de 
meeste gevallen om:  

 
• Intellectuele eigendomsrechten. Denk hierbij aan de auteursrechten die rusten 

op de software die de clouddienstverlener zelf ontwikkeld heeft, maar ook aan 
licenties op software van derden die daarin geïntegreerd is, of waarmee de 
clouddienst gekoppeld is. 
 

• Hardware. Het kan daarbij zowel gaan om hardware in eigendom van de 
clouddienstverleners (in het geval van colocatie) als om gehuurde hardware van 
derden (wanneer er capaciteit bij een hostingprovider wordt ingekocht). 
 

• Inhoudelijke expertise. Denk hierbij onder meer aan kennis over de broncode 
van de clouddienst, maar ook aan technische informatie over de gebruikte 
systeemarchitectuur, of aan praktische informatie over de interne 
bedrijfsprocessen van de clouddienstverlener. 
 

• Overige overeenkomsten met toeleveranciers. Dit kan bijvoorbeeld een derde 
partij zijn die beheerwerkzaamheden in opdracht van de clouddienstverlener 
verricht. Of een extern bureau waaraan de (door)ontwikkeling van de 
clouddienst is uitbesteed. 

 
3 | DE STICHTING CONTINUITEIT INTERNETDIENSTEN 
Een clouddienstverlener kan niet op eigen houtje de continuïteit van zijn 
dienstverlening borgen. Na een faillissement verliest de dienstverlener immers zijn 
beschikkingsmacht en is de curator aan zet. Om continuïteit te kunnen bieden is dan 
ook een onafhankelijke derde partij (of trusted third party) nodig die de 
dienstverlening (tijdelijk) kan continueren. Deze rol wordt vervult door de Stichting 
Continuïteit Internetdiensten. 
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De Stichting Continuïteit Internetdiensten voert samen met haar technische en 
juridische partners eerst een uitgebreide inventarisatie uit. Daarbij is het streven om 
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de (bedrijfs)onderdelen die nodig zijn 
om de continuïteit van de clouddienst te borgen. Nadat deze inventarisatie is 
uitgevoerd, worden er maatregelen genomen om deze (bedrijfs)onderdelen veilig te 
stellen. Meer daarover in de volgende sectie.  
 
Als de (bedrijfs)onderdelen zijn veiliggesteld, sluit de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten een mantelovereenkomst met de clouddienstverlener. Daarin 
wordt de regeling zo volledig mogelijk uitgewerkt. Afnemers van de clouddienst 
kunnen via een begunstiging partij worden bij deze overeenkomst. Zij krijgen 
daarmee een zelfstandig vorderingsrecht. Dit houdt in dat de afnemers het recht 
hebben om, wanneer de continuïteit in gevaar komt, rechtstreeks bij de Stichting 
Continuïteit Internetdiensten aan te kloppen voor de continuering van de 
clouddienst voor een bepaalde termijn. 
 
4 | TE NEMEN MAATREGELEN 
Voordat de mantelovereenkomst gesloten kan worden en de continuïteitsregeling in 
werking treedt, zijn eerst de nodige voorbereidingen nodig. Alle (bedrijfs)onderdelen 
die als ‘essentieel’ voor de dienstverlening worden aangemerkt, zullen eerst moeten 
worden veiliggesteld. Hoe dit het beste gerealiseerd kan worden, kan per geval 
verschillen. Het streven van de Stichting Continuïteit Internetdiensten is uiteraard 
om de regeling zo praktisch en efficiënt mogelijk in te richten. De te nemen 
maatregelen kunnen onder meer bestaan uit: 

 
• Herallocatie van bedrijfsmiddelen. Het is niet wenselijk dat essentiële 

bedrijfsmiddelen (zoals intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 
clouddienst of eigen hardware) worden ondergebracht in de werkmaatschappij 
van waaruit de clouddienstverlener zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert. Daarmee 
worden deze bedrijfsmiddelen immers onnodig blootgesteld aan risico’s. Veiliger 
is om deze bedrijfsmiddelen onder te brengen in een entiteit die niet (of in ieder 
geval veel minder) aan zakelijke risico’s is blootgesteld. Dit kan bijvoorbeeld een 
holding zijn of een aparte R&D vennootschap. Vanuit deze (veilige) entiteit 
wordt vervolgens een gebruiksrecht verschaft aan zowel de werkmaatschappij 
van de clouddienstverlener als aan de Stichting Continuïteit Internetdiensten. 
Op die manier blijft de werkmaatschappij in staat om zijn diensten aan afnemers 
te leveren, maar heeft de Stichting Continuïteit Internetdiensten ook een sterke 
uitgangspositie indien de continuïteit van de werkmaatschappij bedreigd wordt. 
Soms is herallocatie overigens niet wenselijk, bijvoorbeeld om fiscale redenen. In 
dat geval zullen er andere maatregelen genomen moeten worden om de positie 
van de Stichting Continuïteit Internetdiensten te versterken. 
 

• Afspraken met toeleveranciers. Indien de clouddienstverlener in zijn 
bedrijfsvoering afhankelijk is van externe toeleveranciers (zoals een 
hostingprovider of beheerpartij), zullen ook met deze externe toeleveranciers 
afspraken moeten worden gemaakt door de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten. Wanneer de clouddienstverlener failliet gaat, moet de 
Stichting Continuïteit Internetdiensten er immers van op aan kunnen dat deze 
externe toeleveranciers hun diensten blijven leveren. De Stichting Continuïteit 
Internetdiensten probeert hiervoor in eerste instantie zelf een contract te 
sluiten met de betreffende toeleveranciers. Als dat niet mogelijk is, wordt er 
gezocht naar een andere oplossing om de continuïteit te borgen. Die oplossing 
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kan bijvoorbeeld zijn dat de clouddienstverlener zijn toeleveranciers een 
geruime tijd vooruit gaat betalen. Soms is het ook mogelijk om de betreffende 
overeenkomsten onder te brengen in een andere (veilige) juridische entiteit.  
 

• Inhoudelijke expertise. Nadat de continuïteitsregeling in werking is getreden, 
kan het nodig zijn om bepaalde technische werkzaamheden uit te voeren. Denk 
aan het uitvoeren van een kritieke beveiligingsupdate of het verhelpen van een 
storing. Om dit mogelijk te maken is het van groot belang dat er voldoende 
informatie voorhanden is over de werking van de clouddienst. Hoe zit de 
architectuur van de clouddienst in elkaar? Wat zijn de inlogcodes voor de 
beheeromgeving? Dergelijke informatie wordt door de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten op een veilige plek opgeslagen en periodiek gecontroleerd.  

 
Door middel van de voornoemde maatregelen wordt de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten in staat gesteld om de clouddienst door te leveren aan de afnemers 
van de dienstverlener. Deze continuering geldt echter slechts voor een beperkte 
periode. Hoe lang de clouddienst ‘in de lucht’ moet worden gehouden, wordt vooraf 
met de clouddienstverlener afgestemd en wordt ook expliciet vastgelegd in de 
begunstiging van de afnemers. Het doel is om afnemers voldoende tijd te bieden om 
op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. De continuïteitsregeling biedt dus 
“ademruimte” om af te wachten of er wellicht een doorstart mogelijk is, of om op 
zoek te gaan naar een alternatieve clouddienst. 
 
5 | WERKWIJZE STICHTING CONTINUÏTEIT INTERNETDIENSTEN  
Het inrichten van een continuïteitsregeling moet zorgvuldig gebeuren, maar hoeft 
niet ingewikkeld te zijn. De Stichting Continuïteit Internetdiensten heeft hiermee 
ruime ervaring en heeft het aansluitproces in de loop van de tijd geoptimaliseerd. Op 
hoofdlijnen gaat het proces als volgt in zijn werk:  

 
1. Intake en prijsopgave 
Allereerst nodigen wij de clouddienstverlener en/of afnemer(s) graag uit voor 
een vrijblijvend oriënterend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 
clouddienst besproken en zal er verdere uitleg worden gegeven over de 
specifieke mogelijkheden. Na het gesprek volgt er een prijsopgave.  
 
2. Bedrijfsscan 
Nadat er akkoord is gegeven op de prijsopgave, levert de Stichting Continuïteit 
Internetdiensten een vragenlijst aan die door de clouddienstverlener moet 
worden ingevuld. Daarnaast worden verschillende juridische en 
organisatorische documenten opgevraagd. Ook wordt gekeken naar de techniek 
Aan de hand hiervan wordt de dienst en de organisatie van de 
clouddienstverlener in kaart gebracht. 
 
3. Advies op maat 
In een adviesrapport worden concrete actiepunten vastgesteld om bestaande 
continuïteitsrisico’s te mitigeren en om de clouddienstverlener klaar te stomen 
voor aansluiting op de continuïteitsregeling. De te nemen maatregelen kunnen 
zowel juridisch, organisatorisch en technisch van aard zijn. 

 
4. Aansluiten op de regeling 
Samen met de juridische en technische partners worden de vastgestelde 
actiepunten geadresseerd. Het contractenwerk wordt op orde gemaakt en de 
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regeling treedt in werking. Alle klanten van de clouddienstverlener kunnen hier 
gebruik van maken, zonder aanvullende kosten.  
 
5. Jaarlijkse controle 
De Stichting Continuïteit Internetdiensten controleert jaarlijks of de 
continuïteitsregeling nog up-to-date is. Eventuele noodzakelijke aanpassingen 
worden schriftelijk teruggekoppeld. De juridische en technische partners van de 
Stichting Continuïteit Internetdiensten kunnen (indien nodig) helpen met de 
implementatie daarvan. 
 

6 | VRAGEN? 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact 
met ons op via 020 66 31 941 of info@stichtingcontinuiteit.nl. 

 


