
Omdat vertrouwen 
gefundeerd moet zijn
KEURMERK ZEKER-ONLINE

Veilig & Betrouwbaar

Onafhankelijke beoordeling

Juridische zekerheid

Het keurmerk Zeker-OnLine is een certificaat dat wordt toegekend aan online 
(cloud) diensten door Stichting Zeker-OnLine.



Waarom een keurmerk?
Het keurmerk Zeker-OnLine bevestigt de 
betrouwbaarheid van een online dienst.
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Ondersteuning in de zoektocht naar 
vertrouwen

Vertrouwen is een kernwaarde in de relatie tussen 
online (cloud) dienstverleners, klanten (gebruikers) 
en overige belanghebbenden. Gebruikers willen 
de gekozen leverancier vertrouwen. Bij de keuze 
gaan zij actief op zoek naar specificaties van een 
clouddienst die aansluiten op de eigen behoeften. 
Primair gaat het om benodigde functionaliteit(en), 
aangevuld met hoe de gebruiker dit ervaart. 
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Op basis van reputatie en referenties wordt een 
beeld gevormd van de ‘onderliggende kwaliteit’: 
zijn er veel storingen, hoe adequaat reageert de 
helpdesk, zijn er veel incidenten in de publiciteit 
gekomen? Men zoekt bewust of onbewust naar 
signalen die bevestigen dat het vertrouwen terecht 
is. Een keurmerk is hierbij een belangrijk signaal; 
een goed keurmerk kan de gewenste zekerheid 
bieden. 



“Twinfield is mede-initiatiefnemer van Zeker-OnLine. 
Vanaf onze start in 2000 hebben we ons ingezet en 
sterk gemaakt voor een krachtig en toonaangevend 
keurmerk dat laat zien wat we allemaal doen op gebied 
van data- en programmaveiligheid. Het keurmerk 
Zeker-OnLine is een bevestiging dat deelnemende 
aanbieders van cloud-based software na strenge 
externe auditing voldoen aan zeer hoge eisen, 
geformuleerd in een solide normenkader. Het is een 
betrouwbaar kwaliteitsstempel voor online diensten.”

– André Kwakernaat, oprichter Twinfield
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Voldaan wordt aan relevante contractuele en wettelijke 
eisen.

Niet alleen risicomanagement van de aanbieder(s), 
maar juist ook zekerheden van de klanten centraal 
staan.

De klanten terecht het vertrouwen hebben in de 
dienstverlening.

Met het keurmerk Zeker-OnLine 
toont de dienstverlener aan dat:
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Ook voor andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld 
de Belastingdienst) een basis voor vertrouwen in het 
gebruik van de clouddienst aanwezig is.

Het voor externe toezichthouders gemakkelijker is om 
de betrouwbaarheid van de dienstverlening alsnog zelf 
vast te stellen. 
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Professionele belanghebbenden 
gaan veelal nog een stap verder 
op zoek naar het waarborgen 
van betrouwbaarheid. Zij vragen 
om periodiek aan te tonen dat er 
voldoende waarborgen aanwezig 
zijn om aan de expliciete 
overeengekomen kwaliteitseisen 
te voldoen. Dit is een lastig 
proces. Een clouddienst is immers 
een samenspel tussen meerdere 
leveranciers. 

De uiteindelijke leverancier 
(meestal Software as a Service) 
moet aantonen dat alle onderdelen 
aan dezelfde kwaliteitseisen 
voldoen. Dat geldt voor zowel 
de eigen interne kwaliteit als 
de onderdelen die door andere 
leveranciers worden aangeleverd. 
Hiervoor zal uiteindelijk elke 
leverancier eisen moeten stellen 
aan andere leveranciers in de 
keten van de onlinedienst. Elke 

leverancier rapporteert dan 
separaat aan de eindleverancier. 
Dit leidt doorgaans tot een 
zeer complexe ‘legpuzzel’ van 
informatie aangeleverd door 
verschillende leveranciers in de 
keten. 

Een samenspel van meerdere leveranciers



Zeker-OnLine legt de puzzelstukken van 

ieder onderdeel van de keten in elkaar. 

Zo krijgt de clouddienst als geheel een 

eenduidig keurmerk. 

IN DE KERN
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Om te komen tot 
het afgeven van een 
keurmerk hanteert 
Zeker-OnLine twee 

pijlers: 
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Een in publiek-private samenwerking tot 
stand gekomen transparant en openbaar 

normenkader.

 Een gedegen aanpak om vast te stellen dat 
wordt voldaan aan het normenkader door de 
leverancier en zijn sub-leveranciers middels 

een conformity assessment. 
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• In de IT geldende en breed gedragen bestaande 
normenkaders als de Trust Services Principles 
and Criteria, Cobit, ISO 27001, NCSC Security 
Guidelines.

• Relevante Europese wet- en regelgeving 
zoals de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en WBNI.

• Aanwijzingen vanuit de belangrijkste 
belanghebbenden (stakeholders) ten aanzien 
van de betreffende clouddienst.

• Aanbevelingen vanuit de auditors die de 
conformity assessments uitvoeren.

Het normenkader komt tot stand onder regie 
van Zeker-OnLine. Vervolgens wordt het 
goedgekeurd door de normcommissie; bestaande 
uit vertegenwoordigers van deelnemers in 
Zeker-OnLine, de belangrijkste professionele 
belanghebbenden, specialisten op een kerngebied 
en de auditors. Het normenkader bestaat uit een 
generiek deel en een specifiek deel. Het specifieke 
deel wordt ingevuld afhankelijk van het type 
clouddienst. De normenkaders worden gepubliceerd 
op de website van Zeker-OnLine. Het keurmerk 
vermeldt welk normenkader van toepassing is. 

Pijler 1 Normenkader

De waarde van een keurmerk is rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit van het normenkader dat aan het 
keurmerk ten grondslag ligt. Zeker-OnLine maakt voor haar keurmerk gebruik van een normenkader dat 
gebaseerd is op:
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• De ISAE 3402 standaard is een internationale, 
wereldwijd erkende standaard. Het gebruik 
hiervan zorgt voor een brede toepasbaarheid 
van het auditrapport. 

• De ISAE 3402 standaard is onderdeel van 
een complex geheel van professionele 
standaarden die de IT-auditor verplichten zijn 
deskundigheid te onderhouden en eisen dat 
de auditor onafhankelijk is ten tijde van de 
audit.

• Een ISAE 3402 type 2 audit gaat verder dan 
alleen een audit als een momentopname 
van het stelsel van interne beheersing, maar 
controleert de daadwerkelijke werking over 
een minimale periode van zes maanden. 

Dit in tegenstelling tot ISO dat slechts een 
momentopname is.

• In de rapportage conform standaard ISAE 
3402 wordt de gehele clouddienst van (sub-) 
dienstverleners beschreven. Op basis van 
deze beschrijving wordt bepaald van welke 
leveranciers een aanvullende assurance 
rapportage nodig is.

• In de rapportage conform standaard 
ISAE 3402 zijn de twee belangrijke 
beschrijvingen opgenomen. Eén over de 
interne beheersorganisatie opgesteld door 
het management. Daarnaast het verslag van 
de auditor over de werking van alle genoemde 
maatregelen in de interne beheersorganisatie. 

Pijler 2 Conformity assessment

Zeker-OnLine kiest voor de invulling van het conformity assessment voor een extern uitgevoerde audit. 
Die moet gebaseerd zijn op de International Standard on Assurance Engagements nummer 3402 van de 
International Auditing and Assurance Standards Board (ISAE 3402 of gelijkwaardig, zoals SOC2). Hiervoor 
zijn een aantal belangrijke redenen: 
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Het keurmerk wordt verstrekt zodra van alle 
relevante (sub-) dienstverleners rapportages zijn 
ontvangen met een goedkeurend oordeel van de 
auditor. Jaarlijks is een audit nodig ter verlenging 
van het certificaat. In jaar twee en drie kan gekozen 
worden voor een verkort normenkader. 

De deelnemer kiest zijn eigen auditor, bijvoorbeeld 
degene die bekend is met de organisatie. 
Zeker-OnLine stelt alleen vast dat deze IT-auditor 
conform de vereiste in bovengenoemde regelgeving 
daadwerkelijk bevoegd is tot het afgeven van een 
ISAE3402. 

www.zeker-online.nl

“Al direct vanaf het eerste initiatief voor Zeker-
OnLine Salaris, hebben wij ons aangemeld voor 
het keurmerk. We besteden veel aandacht 
aan security en vinden dat gebruikers moeten 
kunnen vaststellen dat een applicatie aan 
bepaalde normen voldoet. Een goed beveiligde 
salarisadministratie is van cruciaal belang.”

– Erik Snels, 
directeur Loket.nl

CASE

Auditor
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De cloud is een 
black box voor de 
gebruiker.

De cloud bestaat uit 
meerdere diensten 
die onderzocht moet 
worden.
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Zeker-OnLine leest 
en beoordeelt de 
rapportages en stelt 
op basis hiervan vast 
dat alle onderdelen 
van de cloud voldoen 
aan de norm.

Met het keurmerk is voor 
de gebruiker nu zichtbaar 
dat de cloudapplicatie 
betrouwbaar is.
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Over Zeker-OnLine
Het Keurmerk Zeker-OnLine is een initiatief van 
Stichting Zeker-OnLine in samenwerking met ECP,  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
de Belastingdienst en marktpartijen.
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Zeker-OnLine participeert in Partnering Trust, 
een programma van ECP en het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Partnering Trust 
heeft ten doel uniformering van eisen aan (online) 
ICT-diensten. Zodat aanbieders de veiligheid en 
betrouwbaarheid van hun aanbod helder kunnen 
specificeren en op uniforme wijze bewijs kunnen 
leveren van de kwaliteit van diensten (audits en 
certificeringen). Partnering Trust richt zich daartoe 
op de verantwoordelijkheden van de ketenpartners 
waarbij het vaststellen van de veiligheidseisen/
kwaliteitsniveau en de baseline (waar een dienst 
aan moet voldoen om geschikt te zijn voor een 
bepaalde toepassing) centraal staan. Zeker-OnLine 
is de praktische uitwerking van deze filosofie. 

Als onderdeel van Partnering Trust participeert 
Zeker-OnLine, op verzoek van het Ministerie van 
EZK, in de EU Cloud Security Certification Working 
Group. Deze WG verkent de mogelijkheden 
om te komen tot de ontwikkeling van een 
certificatieschema voor Cloud Security onder het 
Framework genoemd in de EU Cyber Security Act.

Partnering Trust

EU Cloud Security Certification 
Working Group

Internationaal wordt door Zeker-OnLine nauw 
samengewerkt met Europese partners zoals 
Trusted Cloud in Duitsland.
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