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Opbouw escrowregeling
De escrowregeling bestaat uit drie
componenten:
- Het Escrow Reglement
- Het Escrowdepot
- De Verificatie

Escrowregeling NeXT 2.0
Accredis BV heeft in samenwerking met de Stichting Fiscale Continuïteit BVLR
Leden bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten met het doel uw fiscale
ritregistratie gegevens veilig te stellen mocht Accredis onverhoopt komen weg te
vallen. Met deze escrowregeling zorgt Accredis ervoor dat de beschikbaarheid van
de fiscale ritregistratie gegevens gezekerd is.
Waarom een escrowregeling?
IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze
worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld
faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op
de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van
applicaties of in dit geval de toegang tot de in de applicatie opgeslagen gegevens?
Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd
en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker.
Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een
adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.
Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door
toepassing van escrow.

Escrow Reglement
Het Escrow Reglement is een afgeleide van
de escrow-overeenkomst die is afgesloten
tussen Accredis, Stichting Fiscale
Continuïteit BVLR Leden en Escrow
Alliance. In het Escrow Reglement staan de
juridische afspraken zoals deze in het
kader van het borgen van de ritregistratie
gegevens zijn overeengekomen.
Escrowdepot
Het escrowdepot (depot) bestaat uit de
materialen benodigd om de ritregistratie
gegevens beschikbaar te houden bij het
wegvallen van Accredis te borgen.
Verificatie
Op iedere depot voert Escrow Alliance
naast de Depot Check Service (DCS), die
controleert op fysieke staat van de
materialen en de media, een Technische
Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit
die gericht is om te controleren of de in
escrow gegeven materialen toegang geven
tot NeXT 2.0 en de in het systeem
opgeslagen ritregistratie gegevens.!
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Gebruik maken van de Escrowregeling?

Wanneer Accredis niet langer in staat blijkt om de continuïteit op het gebruik van de

Als klant van Accredis en gebruiker van de

applicatie NeXT 2.0 te borgen, dan verkrijgt de Stichting Fiscale Continuïteit BVLR

applicatie NeXT 2.0 maakt u automatisch

Leden de rechten en toegangsgegevens van de applicatie met als doel uw

gebruik van de escrowregeling. Hiervoor

ritregistratie gegevens voor een periode van zes maanden, de zogenaamde

hoeft u verder niets te ondernemen.

uitloopperiode, beschikbaar te houden. Gedurende deze uitloopperiode kunt u de
ritregistratie gegevens uit de applicatie halen, zodat u kunt voldoen aan uw fiscale

U huidige login gegevens voor NeXT 2.0

bewaarplicht van deze gegevens.

blijft bestaan en daarmee behoud u
toegang.

Aanvullend op de escrow-overeenkomst hebben partijen met de applicatiebeheerder
afspraken gemaakt dat applicatiebeheerder gedurende de uitloopperiode NeXT 2.0

Informatie escrowregeling

blijft hosten en onderhouden, zodat de toegang blijft gewaarborgd.

Bijgaande informatie kunt u ook
terugvinden op de webpagina:

In welke situatie treed de escrow in werking?

www.escrowalliance.nl/accredis

De stichting kan de escrow inroepen onder de strikte voorwaarden vastgelegd in de

waar u tevens het Escrow Reglement ter

afgiftegronden (artikel 8) van het Escrow Reglement. Afgiftegronden in het kort:

inzage kunt downloaden.

-

Faillissement;

-

Staking bedrijfsvoering zonder de onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen
uit het Escrow Reglement rechtsgeldig aan een competente derde partij over te
dragen;

-

Niet voldoen aan onderhoudsverplichtingen en/of verplichtingen uit het Escrow
Reglement op zodanige wijze dat de continuïteit van het gebruik van de
applicatie in gevaar komt;

-

Accredis niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Continuïteitsverklaring.
Contactgegevens

Indien de escrow in werking treed, wat dient u te doen?
Op het moment dat de escrow in werking treed, handelt de Stichting Fiscale
Continuïteit BVLR Leden namens u als gebruiker bij het zorgen dat de ritregistratie
gegevens gedurende de uitloopperiode beschikbaar blijven. Hiertoe ontvangt de
stichting de benodigde rechten en gegevens om samen met de applicatiebeheerder

Accredis BV

haar rol hierin te vervullen. De stichting zal middels de in de applicatie opgenomen

Marssteden 72

berichtensysteem u digitaal op de hoogte stellen en informeren op welke wijze de

7547 TD Enschede

ritregistratie gegevens veilig te stellen en de termijn dat de applicatie nog
beschikbaar blijft. Na de uitloopperiode zijn NeXT 2.0 en de ritregistratiegegevens

i. www.accredis.nl

niet meer beschikbaar en eindigt de escrowregeling.

e. info@accredis.nl
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