
 
 

Data weg. En dan? Een column over  een paar praktijkvoorbeelden en over een recente 

uitspraak omtrent de schuldvraag bij verlies van data 

 

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om met hun IT ‘extern’ te gaan. En dus zijn de data van die 

bedrijven ook steeds vaker extern. En dus…..krijg je ook steeds vaker te maken met 

(schrijnende!) gevallen van data die verloren zijn gegaan. 

 

Voorbeelden die ik zelf heb gezien zijn, onder andere, het crashen van een SAN server tijdens 

regulier onderhoud – ondanks een doortimmerde RAID inrichting. Het ging hier om de hosting 

van een website, waarbij de afnemer veel (nieuwe) klanten via zijn website genereerde. De 

database met al die (nieuwe) klantinformatie was verloren gegaan gedurende die crash. Vraag 

die partijen hier verdeeld hield, was wie er verantwoordelijk was voor de back-up van die 

database met klantinformatie. Het ging meer in het bijzonder om zogenaamde ‘incremental’ data, 

waarvan de leverancier vond dat de afnemer voor de back-up daarvan zelf verantwoordelijk was.  

Een ander voorbeeld betreft een instelling die al haar klantgegevens verliest als gevolg van een 

crash van een harde schijf. Saillant detail hier was dat er wel een versleutelde back-up was van 

die klantgegeven, maar de leverancier kon die back-up niet meer ontsleutelen. Vermoedelijk had 

de leverancier een (tik-)fout gemaakt bij het versleutelen van de back-up. Ook hier hield de 

schuldvraag en de omvang van de schade partijen flink verdeeld.  

 

Overigens is mij opgevallen in dergelijke kwesties dat veel leveranciers niet blijken te beschikken 

over een passende en dekkende verzekering, terwijl ze denken van wel. Dat is jammer en 

teleurstellend – voor zowel afnemer als leverancier. Mijn advies aan leveranciers is om dat toch 

nog eens te controleren, je betaalt er immers niet voor niets premie voor.     

 

In een recente uitspraak heeft de kantonrechter te Utrecht een uitspraak gedaan over de 

schuldvraag bij verlies van data. De zaak betreft een geschil tussen een vertaler en een 

computerwinkel. De vertaler wil een back-up maken van een boek dat hij aan het schrijven is op 

een Apple Powerbook uit 2004. De computerwinkel adviseert een externe harde schijf aan te 

schaffen, waarop die back-up kan worden gemaakt. Omdat het de vertaler niet lukt die harde 

schrijf aan te sluiten, adviseert de computerwinkel een upgrade naar Leopard OSX te doen. De 

vertaler besluit geen risico te nemen en vraagt de computerwinkel die upgrade uit te voeren. 

Saillant detail: het opdrachtformulier vermeldt duidelijk dat het voor de vertaler belangrijk is dat 

zijn boek behouden blijft.   

 

U voelt het al aankomen: het gaat mis. Tijdens de upgrade crasht de harde schijf van de 

Powerbook en het boek van de vertaler gaat verloren. De vertaler claimt 15.000 euro schade, 

bestaande uit de vergoeding voor het opnieuw moeten vertalen. 

 

De kantonrechter oordeelt eerst dat de computerwinkel geen wanprestatie heeft gepleegd bij de 

uitvoering van de opdracht. Het is volgens de kantonrechter niet uitgesloten dat de harde schijf 

van de Powerbook ook gecrasht zou zijn indien de vertaler zelf de upgrade had uitgevoerd. De 

kantonrechter neemt hier als relevante aspecten mee dat de Powerbook al 7 jaar oud is en 

economisch al is afgeschreven. 

  



 
 

Maar de kantonrechter oordeelt vervolgens dat de computerwinkel wel tekort is geschoten in haar 

zorgplicht. De computerwinkel had als professional moeten begrijpen dat een upgrade risico’s 

met zich meebrengt. En dus had de computerwinkel vóór de upgrade een back-up moeten 

maken, aldus de kantonrechter. 

De computerwinkel stelt nog dat het opdrachtformulier vermeldt dat de winkel niet 

verantwoordelijk is voor het verlies van data. Een disclaimer dus. Dit beroep faalt. Want, zo 

argumenteert de kantonrechter, deze bepaling ‘ziet namelijk op de situatie dat bij de uitvoering 

van werkzaamheden data verloren gaan en niet op de situatie dat [de computerwinkel] 

tekortschiet in haar zorgplicht tegenover de klant.’ 

 De computerwinkel is daarom aansprakelijk. Maar niet volledig. Aan de vertaler kan worden 

toegerekend dat hij niet zelf recenter en vaker een back-up van zijn boek heeft gemaakt. Zijn 

zoon had namelijk al eerder eens een back-up gemaakt. De gevorderde schade – € 15.000 – 

wordt daarom op grond van ‘eigen schuld’ door de kantonrechter gehalveerd.  

 

Ik denk dat de computerwinkel daarmee goed weg komt. Ik voorspel meer zaken over verlies van 

data. Het is interessant om qua schuldvraag dan te bezien welke lijn er door de rechtspraak 

ontwikkeld zal gaan worden.  

Geschreven door: Menno Weij (Solv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


