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1. Inleiding 

 

In 1965 voorspelde Gordon Moore, medeoprichter van Intel, dat het aantal transistors op 

een chip jaarlijks zou verdubbelen, zonder dat het oppervlak van de chip zou toenemen. 

Moore heeft in 1975 zijn wet bijgesteld naar een verdubbeling iedere twee jaar. Hoewel dit 

meer dan 40 jaar geleden is en ondanks dat vaak is voorspeld dat er natuurlijke grenzen 

zitten aan de verdergaande miniaturisatie van chips, geldt zijn laatste wet nog steeds. 

 

Onlangs voorspelde een topman van ASML zelfs dat de door zijn bedrijf ontwikkelde 

technologie de Wet van Moore weer voor 10 tot 15 jaar veiligstelt. Inmiddels zitten er op 

een chip enkele miljarden onderdelen en het zullen er dus nog veel meer worden. En als 

iets technologisch mogelijk is en eenmaal werkelijk bestaat, dan gaan we het gebruiken 

ook. Dat hebben de afgelopen vijftig jaar bewezen. Chiptechnologie op zichzelf is een 

krachtige motor van verandering gebleken. Denk aan de mobiele telefoon, de iPad, het 

Internet en de voortdurende krachtiger wordende personal computers. Deze ontwikkeling 

is uitzonderlijk, heeft enorme impact en gaat gewoon door. Soms staan we daar bij stil, 

maar vaak overkomt het ons en worden we ongemerkt afhankelijk van 

informatietechnologie. Daardoor zijn we ons vaak ook niet bewust van de gevolgen. 

 

Wat betekent de ontwikkeling op bijvoorbeeld het gebied van chiptechnologie voor de 

maatschappelijke vooruitgang? En met name voor de belanghebbenden bij deze 

technologie? En welke oplossingen zijn er om deze belanghebbenden zekerheid en houvast 

te geven in de informatiemaatschappij? In dit artikel gaan we in op deze vragen. Allereerst 

schetsen we dat achteruitkijken nodig en zinvol is, omdat technologische vooruitgang nog 

niet vanzelfsprekend resulteert in maatschappelijke vooruitgang. Vervolgens bespreken we 

hoe de informatiemaatschappij met vertrouwde zekerheden en bestaande infrastructuur 

meer volwassen kan worden gemaakt. 

 

2. De maatschappelijke vooruitgang 

 

De geschiedenis leert ons een duidelijke les: het is onmogelijk om de maatschappij direct 

in te richten op basis van de nieuwste technologie. Of het nu gaat om de uitvinding van 

het wiel of chiptechnologie. Onderwijs, wet- en regelgeving etc. volgen altijd op afstand. 

Soms op een afstand van meerdere tot soms vele tientallen jaren. Elke nieuwe technologie 

moet zich bewijzen in de praktijk en dan blijken er meestal niet alleen voordelen maar ook 

nadelen aan te kleven. Die mogelijke nadelen blijken vaak pas na een zware en langere 

testperiode. Maar de ervaring van de afgelopen 5 à 10 jaar laat zien dat nieuwe producten 

steeds sneller, tegenwoordig zelfs razendsnel, door de markt worden opgenomen. Wat 

betreft de huidige technologie is er dus een verschil met vroeger. Toen hadden ‘early 

adopters’ van nieuwe technologie nog kennis van de bijbehorende risico’s en beschikten 

over financiële buffers. Daardoor droeg technologische voortuitgang bij aan de 

maatschappelijke vooruitgang.  

 

Tegenwoordig ontbreken kennis van risico’s en het bezit van buffers meestal. Maar wat de 

positie van belanghebbenden nog eens extra bedreigt, is het ontbreken van een goede, in 

de loop van vele jaren ontstane, infrastructuur. Want de Wet van Moore levert weliswaar 

fantastische resultaten op, maar regelt niet de noodzakelijke bijbehorende infrastructuur. 

De aandacht binnen deze ontwikkeling is vooralsnog uitsluitend gericht op de technologie 

zelf en de vele mogelijkheden daarvan. Dat kan de maatschappelijke vooruitgang 

belemmeren. 
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3. Terugkijken en het belang van infrastructuur 

 

Zoals gezegd: de ontwikkelingen in de informatietechnologie op basis van de razendsnelle 

ontwikkelingen in de chiptechnologie gaan in een ongekend hoog tempo. Er is geen andere 

sector in het bedrijfsleven of de wetenschap waar de veranderingen zich zo snel voltrekken. 

Dat valt des te meer op als we terugkijken. Ook vroeger waren er de nodige ontwikkelingen 

die de nodige impact hadden op onze samenleving. Maar de samenleving kon die bijbenen 

en bijtijds zorgen voor een bijpassende, solide infrastructuur die grote problemen zoveel 

mogelijk voorkwam en nog steeds voorkomt! Het is om die reden meer dan de moeite 

waard eens in de achteruitkijkspiegel te kijken. 

 

Waar moeten we aan denken als we het hebben over ‘infrastructuur’? Bijvoorbeeld aan 

wet- en regelgeving, normen, beroepsgroepen (zoals rechters, juristen, notarissen, 

accountants, etc.), wetenschappelijke en beroepsopleidingen (universiteiten, hbo’s, etc.) 

en de rol van beroeps- en brancheverenigingen. Al deze regels, specialismes en instituten 

kennen hun oorsprong dus in een ver verleden, maar zijn niet ouderwets. Ze geven houvast 

aan belanghebbenden. De infrastructuur bestaat uit een aantal lagen. De eerste betreft de 

best practices en normen die door een sector zelf samen met belanghebbenden ontwikkeld 

worden. Zij kunnen echter niet alles zelf regelen. De wetgever brengt daarom evenwicht 

aan in scheve verhoudingen en beschermt rechtsposities door regelgeving en toezicht. 

Daarbovenop biedt een goede infrastructuur de belanghebbende toegang tot deskundig en 

onafhankelijk advies van marktpartijen of overheidsinstellingen. En in het geval van een 

geschil kan een beroep gedaan worden op deskundige rechtspraak.  

 

Neem bijvoorbeeld de bouwsector. In die sector is technologie voor een groot deel 

genormeerd en met waarborgen omgeven. Denk aan het bouwbesluit: daardoor voldoet 

nieuwbouw aan allerlei kwaliteitseisen. Ook bestaat er energiewetgeving, VvE-wetgeving, 

milieuwetgeving, etc. En mocht er een probleem zijn, dan is voor de gebouweigenaar 

onafhankelijk advies verkrijgbaar en waarin overheidsorganisaties hem van harte steunen. 

Bovendien is het bouwrecht een ontwikkeld vakgebied waarin deskundige 

geschillenoplossing plaatsvindt.  

 

Een dergelijke gelaagde infrastructuur levert bruikbare elementen op voor meer algemene 

dienstverleners, zoals banken, verzekeraars en voor vele specifiek op de sector gerichte 

dienstverleners. De bouwsector heeft zo de ruimte om - op een verantwoorde wijze – te 

kunnen blijven innoveren, waarbij de positie van andere belanghebbenden is omgeven met 

zekerheden. Bezit de IT-sector ook een volwassen infrastructuur die belanghebbenden 

goed voorziet van zekerheden? 

 

4. Huidige situatie infrastructuur in de IT 

 

Helaas niet! Een stevige en volwassen infrastructuur is nog niet ingericht in de IT-sector. 

Maar er is duidelijk wel behoefte aan (rechts-)zekerheid bij gebruikers van 

informatietechnologie, zoals in het bedrijfsleven, de overheid, investeerders. Want zij 

verrichten vaak aanzienlijke inspanningen en doen grote investeringen op IT-gebied. In 

hardware, maar vooral ook in software en andere intellectuele eigendommen, dus in 

abstracte zaken. Dat abstracte karakter van software en intellectuele eigendommen maakt 

het voor de gebruiker lastig om er zicht en grip op te krijgen. Te meer omdat de wettelijke 

uitgangspositie van de gebruiker niet sterk is. Want wat is de situatie? De maker van 

informatietechnologie krijgt op grond van de wet een auteursrecht en andere intellectuele 

eigendomsrechten en heeft de volledige beschikkingsbevoegdheid. Een gebruiker krijgt 

vaak slechts een licentierecht, maar heeft de rechten noch de middelen om onafhankelijk 

van zijn leverancier het gebruik en onderhoud van zijn informatietechnologie te regelen. 

Dat is een probleem, als je er afhankelijk van bent.  
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Auteursrecht en daarvan afgeleide rechten als gebruiksrechten, exploitatierechten of 

licentierechten, hebben daarom dus behoefte aan een solide infrastructuur. Daarbij denken 

we aan een adequate inbedding van het auteursrecht in de zakelijke praktijk. Die inbedding 

moet recht doen aan en expliciet worden vastgelegd tussen partijen. Die moet daarbij 

zowel de rechten van de maker als de gebruiker, exploitant of licentienemer behartigen, 

of minimaal vastleggen.  

 

De wet voorziet hier niet in. Omdat er nog geen volwassen infrastructuur is, wordt er vaak 

op creatieve wijze naar oplossingen gezocht om tegemoet te komen aan de behoefte aan 

(rechts-)zekerheid. In de praktijk wordt bijvoorbeeld, om continuïteit te garanderen, door 

auteursrechthebbenden zelf een stichting opgericht waarin de broncode van de betreffende 

programmatuur wordt gedeponeerd. De bedoeling is dan, dat deze stichting de broncode 

aan gebruikers/licentienemers kan geven als de eigenaar/ontwikkelaar het onderhoud niet 

meer zelf kan doen. Zo’n eigen stichting is om diverse redenen geen afdoend antwoord om 

de gewenste zekerheid waar te maken: 

• Ten eerste is er de juridische kant. Het luistert heel nauw om deze constructie 

tegen contrasterende belangen van diverse partijen en betrokkenen bestand te 

maken. Die partijen en betrokkenen zijn licentiehouders, een curator, de fiscus en 

betrokkenen die aan de broncode gewerkt hebben, waaronder zeker ook 

leveranciers. 

• Ten tweede ontbreekt bij de zelf opgerichte stichting in veel gevallen een 

onafhankelijke technische controle, zowel op de tijdige en volledige nakoming van 

de aan gebruikers gedane beloften, als op de volledigheid en bruikbaarheid van de 

middelen die uiteindelijk moeten dienen om schade te voorkomen of te beperken 

bij de organisaties die met de betreffende software hun informatiesystemen hebben 

opgebouwd. 

• Ten derde is het natuurlijk duidelijk dat de eigen stichting nooit ervaring kan 

opbouwen met situaties waar deze constructie voor is bedoeld, zoals 

bedrijfsbeëindiging of faillissement. Niettemin bestaan er nog steeds veel van dit 

soort constructies en worden ze met overtuigingskracht aan de man gebracht. Die 

praktijk heeft een hoog gehalte van de slagzin: ‘Wij van WC eend adviseren WC 

eend’. 

 

Andere voorbeelden van de behoefte aan (rechts-)zekerheid, waarvoor soms een stichting 

of vereniging wordt opgericht, zijn diensten waarbij de gebruikers via internet software 

gebruiken en daarbij het beheer en de beschikking over hun gegevens uit handen geven. 

Vrijwel geen enkele gebruiker van dit soort systemen is bekend met de werking en 

gevolgen van datawetten en privacyregelgeving. Maar los daarvan worden ook hier soms 

constructies opgetuigd om de continuïteit te waarborgen. Ook hiervoor gelden alle 

bezwaren zoals we ze hierboven genoemd hebben bij de eigen stichting. Maar er komen 

nog eens extra juridische en technische complicaties bij, waaronder mogelijk internationale 

samenwerkingsverbanden en ketenpartners. 

 

Bovenstaande voorbeelden geven aan wat de gevolgen zijn van een sector die zelf de 

‘oplossingen’ maakt om de belangen van gebruikers en andere betrokkenen veilig te 

stellen. De terughoudendheid van de overheid dwingt de partijen ertoe die belangen dus 

zelf te behartigen. Maar er is ontwikkeling op dit gebied: sinds enige tijd maken juridische 

opleidingen de specialisatie tot IT-jurist mogelijk. Dat is natuurlijk een stap voorwaarts. 

Maar de complexiteit van de IT-branche ten aanzien van deze problematiek - de positie 

van de belanghebbenden - vraagt om de inzet van meer gespecialiseerde disciplines en 

vooral om samenwerking daartussen. Daarop is de maatschappij nog niet ingericht. Want 

wat is de veelvoorkomende praktijk: juristen werken overwegend nog samen in 

advocatenpraktijken. Daar wordt niet of nauwelijks intensief samengewerkt met software-

engineers of IT-auditors.  
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Een van de redenen waarom een solide infrastructuur voor de IT-branche nodig is, is dat 

in de huidige praktijk softwaregebruikers een gebrek aan kennis van het auteursrecht 

hebben. Dit vormt een risicofactor. Zo wordt doorgaans bij het sluiten van een 

licentieovereenkomst niet gevraagd wie de auteursrechthebbende is. Omdat veel 

softwarehouses werken met een juridische structuur die bestaat uit een holding met 

daaronder separate rechtspersonen voor ontwikkeling van software en voor de exploitatie 

daarvan, is het een terechte vraag met wie zaken wordt gedaan en of die rechtspersoon 

wel het auteursrecht bezit of zelf slechts een exploitatierecht heeft. Wie geen auteursrecht 

bezit, kan dat recht niet overdragen. Dat kan bij aanvang van het gebruik van software al 

een continuïteitsprobleem doen ontstaan.  

 

Een goed functionerende infrastructuur voor de IT-branche kan er ook voor zorgen dat de 

mogelijkheden van het pandrecht op software beter benut worden. Pandrecht op software 

is namelijk een onderwerp dat in het recente verleden al voor veel problemen heeft 

gezorgd. Het pandrecht op software wordt nog relatief weinig toegepast, omdat deze 

mogelijkheid nog onbekend is. De mogelijkheid dat te doen biedt interessante kansen in 

een sector met veel bedrijven in de groei. Maar er zijn bij verkeerde toepassing grote 

risico’s aan verbonden, met name aan de kant van gebruikers. Het pandrecht dient als 

zekerheid voor de investeerder en dient niet de belangen van de gebruiker. Als er bij het 

optuigen van een continuïteitsregeling geen rekening wordt gehouden met een pandrecht, 

kan de investeerder die regeling doorkruisen.  

 

De achterblijvende aandacht voor (rechts-)zekerheid op IT-gebied vraagt om een 

volwassen infrastructuur. Dat wordt ook duidelijk als we ons bijvoorbeeld realiseren hoe 

(rechts-)zekerheid nauw samenhangt met het begrip ‘continuïteit van informatie-

systemen’. Weliswaar vormt ‘continuïteit’ samen met ‘exclusiviteit’ en ‘integriteit’ de basis 

voor informatiebeveiliging, maar de continuïteit is een beetje een stiefkind. Aan 

‘exclusiviteit’ (informatie mag alleen in handen komen van bevoegde personen) en 

‘integriteit’ (informatie moet kloppen) kan de IT-sector zelf veel bijdragen. Voor 

‘continuïteit’ (Informatie moet beschikbaar zijn) geldt dat in veel mindere mate. Als de IT-

leverancier er niet meer is of niet thuis geeft, kan hij continuïteit niet regelen. Je kunt nu 

eenmaal niet over je graf heen regeren. Dan is het de kunst om buiten je eigen vakgebied 

te kijken naar oplossingen.  

 

In andere sectoren bieden bijvoorbeeld notarissen al eeuwenlang producten en diensten 

voor rechtszekerheid, zoals testamenten en hypotheken. De bijzondere positie die de 

notaris heeft in ons rechtsbestel, kan ook worden ingezet voor de informatiemaatschappij. 

Een voorbeeld is een notarieel pandrecht op software. Daaronder heeft een investeerder 

de zekerheid dat zijn pandrecht wordt gevestigd op software die daadwerkelijk eigendom 

van de pandgever is. Bovendien heeft die dan de zekerheid dat ook de software met 

broncode en toebehoren volledig en bruikbaar in zijn handen komen bij executie. Ook kan 

hij er zeker van zijn, dat licentienemers gebruik blijven maken van de software. 

 

5. Een hoopgevende trend 

 

Het mag duidelijk zijn: er zijn veel vraagstukken in de informatietechnologiesector die 

vragen om een stevige en betrouwbare infrastructuur. Om die te ontwikkelen is er nog veel 

werk aan de winkel. Gelukkig worden er vanuit verschillende invalshoeken al veel 

initiatieven ontplooid die bijdragen aan de ontwikkeling van die infrastructuur. Zo heeft het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) recent een norm ontwikkeld voor de overdracht 

van software. Overigens ontwikkelde NEN al meerdere normen op het gebied van 

informatietechnologie. Een andere positieve ontwikkeling valt waar te nemen in 

brancheorganisaties. Een voorbeeld: de ontwikkelingen met betrekking tot de norm 7510. 

Deze voor de gezondheidssector opgestelde informatiebeveiligingsstandaard, is inmiddels 

door de wetgever verplicht gesteld bij het gebruik van het Burgerservicenummer in de zorg 

en de Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert op implementatie. 
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De Nederlandse Vereniging van Beëdigd Informaticadeskundigen (NVBI), bestaat 

inmiddels al dertig jaar en levert al die tijd al een stevige bijdrage aan de (rechts)zekerheid. 

De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde 

en recht. De leden zijn beëdigde, onafhankelijke deskundigen die complexe en cruciale 

ICT-projecten voorbereiden en begeleiden. Door een vakbekwaamheidstoets voor hun 

beëdiging, permanente educatie en onderwerping aan een gedragscode en tuchtrecht staat 

de NVBI garant voor onafhankelijk, integer en deskundig advies. Met hun ervaring en 

expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-

leden ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te 

beslechten. 

 

De Stichting IT-notaris is vijf jaar geleden opgericht en maakt inmiddels een florissante 

groei door. Zo is de stichting nu officieel door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

(KNB) geaccrediteerd. De stichting verzorgt opleidingen voor IT-notarissen en werkt aan 

productontwikkeling. Vaak gebeurt dat laatste op basis van de opgebouwde kennis en 

ervaring in de ‘werkelijke’ wereld en moeten er aanpassingen gedaan worden aan de 

‘virtuele’ wereld. Die aanpassingen zijn nodig door opvallende verschillen in de producten 

en diensten uit die verschillende werelden. Zo heeft de ‘gewone’ notaris niet zo veel te 

maken met auteursrecht, maar als hij continuïteitsoplossingen voor software of zekerheid 

aan investeerders wil bieden, is de status van het auteursrecht juist bepalend voor het 

succes. 

 

Tijdens het door IT-notaris en NVBI in 2017 georganiseerde Symposium ‘Rechtszekerheid 

in de Informatiemaatschappij – waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. 

zijn twee door deze organisaties ontwikkelde nieuwe normen en richtlijnen gepresenteerd. 

Gehoopt en verwacht wordt dat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zich 

ontwikkelende infrastructuur. Erkend is al dat de diensten van de IT-notaris op het gebied 

van software escrow van publiek belang zijn. 

 

Ook de IT-branche zelf kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een betrouwbare 

infrastructuur voor de informatiemaatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de potentie van de 

blockchaintechnologie. Deze biedt de mogelijkheid om digitale transacties betrouwbaar en 

decentraal uit te voeren en vast te leggen. Samenwerking met professionele 

dienstverleners kan het vertrouwen in deze technologie versterken. Deze dienstverleners 

kunnen bijvoorbeeld controleren of personen en instellingen die toetreden tot een 

blockchain dat ook daadwerkelijk mogen en ook of zij rechtsgeldig kunnen handelen. Ook 

kunnen zij ‘smart contracts’ opstellen en voorlichting geven aan belanghebbenden over de 

gevolgen daarvan voor hun rechtspositie. 

 

Samengevat en concluderend: De Wet van Moore heeft al gevolgen voor de 

rechtszekerheid in de informatiemaatschappij en zal die nog jaren blijven hebben. De 

verdergaande samenwerking tussen technici, sectordeskundigen, notarissen en juristen is 

cruciaal voor het ontwikkelen van een volwassen en solide infrastructuur. Die ontwikkeling 

is gaande en noodzakelijk, want door de Wet van Moore zullen we op IT-technologisch 

gebied nog vele en ook onverwachte ontwikkelingen meemaken, ontwikkelingen die steeds 

weer gevolgen zullen hebben voor de positie van de belanghebbenden. Uitdagende 

ontwikkelingen waar wij graag op inspelen en anticiperen, want wat groeit en bloeit en ons 

steeds weer boeit is niet alleen de natuur, maar ook informatietechnologie! 

 

 


