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In december 2013 hebben de eerste softwareleveranciers Asperion, Ficsus.nl, 

Reeleezee, Twinfield en UNIT4 zich gezamenlijk gecommitteerd tot het behalen 

van het Keurmerk Zeker-Online in 2014. Zeker-Online is een onafhankelijk en 

transparant keurmerk voor online administratieve diensten (cloud computing). 

Het keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit en wil zichtbaar maken 

dat de leveranciers maatregelen en waarborgen hebben getroffen op de volgende 

kwaliteitsgebieden:

• Juridische infrastructuur;

• Technische infrastructuur (IT beheer en Beveiliging); en

• Applicatie structuur. 

Samenwerking tussen softwareleveranciers, accountants en auditors, op eerste initiatief van 

de Belastingdienst, heeft geleid tot het tot stand komen van het normenkader van Zeker-

OnLine. In het normenkader zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van onder meer continuïteit 

en privacy waaraan softwareleveranciers dienen te voldoen, teneinde het keurmerk te 

verkrijgen.

Zeker-OnLine: ‘De voordelen van online administratiepakketten zijn onder andere 

kostenbesparing en de beschikbaarheid van de nieuwste versie van het softwarepakket. Maar 

welke risico’s en welke vragen zouden ook gesteld moeten worden bij de selectie van een 

administratieve dienst in de cloud? Bijvoorbeeld, wie is verantwoordelijk voor het zorgdragen 

van een beveiligde back-up? Op welke server wordt de data opgeslagen? Staat deze server 

op Europees grondgebied en/of onder welke jurisdictie valt de server? Worden gegevens 

bewaard indien de facturen niet zijn betaald? Is er een audit file? Hoe is de logische 

toegangsbeveiliging geregeld? Worden relevante gegevens gelogd? Als accountant steunt u 

voor het samenstellen en controleren van de jaarrekening in belangrijke mate op de opzet, 

bestaan en werking van de controles in de geautomatiseerde software omgeving. De keuze 

voor een softwarepakket is dus ook in het belang van uw dienstverlening. Daarnaast kunt u 

uw klant waardevol adviseren in de keuze van zijn software leverancier door kennis te nemen 

van de voorwaarden van Keurmerk Zeker-Online.’
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Er zijn op dit moment meer dan 60 aanbieders van administratieve diensten in de cloud. ‘Hoe 

adviseert u uw klant naar de juiste aanbieder? U hoort in eerste kwartaal van 2014 meer van 

ons. U kunt ons vinden op www.zeker-OnLine.nl en www.linkedin.com/company/stichting-

zeker-online,’ aldus Zeker-OnLine.
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