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meer een firewall ontbrak, dat de 
back-upvoorzieningen niet goed waren 
ingeregeld en dat er sprake was van 
zwakke wachtwoorden. Het administra-
tiekantoor stelde de IT-leverancier aan-
sprakelijk voor de schade. Het adminis-
tratiekantoor stelde dat hoewel er geen 
schriftelijke overeenkomst was, hij zijn 
IT-infrastructuur volledig in handen  
had gelegd van de IT-leverancier en dat 
de beveiliging daar vanzelfsprekend ook 
bij hoorde. De IT-leverancier gaf aan dat 
hij wel beveiligingsmaatregelen had 
voorgesteld, maar dat de afnemer deze te 
duur vond en ook te veel gedoe.  
De rechtbank oordeelde dat de IT-leve-
rancier had moeten zorgdragen voor  
een adequate beveiliging. Indien het  
administratiekantoor daaraan niet wilde 
meewerken, had de IT-leverancier de 
opdracht moeten weigeren, alternatieven 
moeten aandragen maar op zijn minst 
 indringend en herhaaldelijk  

moeten waarschuwen voor de risico’s.
Wel bleef een deel van de schade voor 
rekening van het administratiekantoor 
omdat deze de IT-leverancier uitdrukke-
lijk had verzocht om eenvoudigere 
wachtwoorden in te stellen. De IT-leve-
rancier had herhaaldelijk gewaarschuwd 
voor het gebruik van simpele wacht-
woorden. Daardoor was de hack mede 
te wijten aan het administratiekantoor. 
De IT-leverancier hoefde daarom een 
derde van de schade van het administra-
tiekantoor niet te vergoeden.  
 
VERZWAARDE  
WAARSCHUWINGSPLICHT?
Naar aanleiding van deze uitspraak  
rees bij IT-leveranciers de vraag of dit 
 betekent dat zij overeenkomsten met 
hun klanten moeten beëindigen wanneer 
klanten geen oren hebben naar de bevei-
ligingsmaatregelen die zij adviseren.  
In het algemeen kan worden gezegd dat 
IT-leveranciers hun afnemers moeten 
waarschuwen voor risico’s van (lichtvaar-
dige) keuzes. Deze waarschuwingsplicht 
lijkt steeds vaker en ook steeds sneller  
te worden aangenomen. Ook valt in  
enkele uitspraken te lezen dat onder  
omstandigheden moet worden aange-
stuurd op beëindiging van de overeen-
komst. Dat betrof echter geen geschillen 
over beveiligingsmaatregelen maar  
geschillen over mislukte implementaties.

In bovengenoemde procedure speelde 
waarschijnlijk mee dat de IT-leverancier 
niets had ingebracht tegen de stelling dat 
hij had moeten zorgdragen voor adequa-
te beveiliging. Hij had zich enkel op het 
standpunt beroepen dat het administra-
tiekantoor daaraan niet wilde meewer-
ken. De rechtbank nam daarom aan dat 
de werkzaamheden tevens de beveiliging 
van het netwerk inhielden en dat de 
IT-leverancier zich niet kon verschuilen 
achter een onwelwillende klant. Verder 
was er geen sprake van een schriftelijke 
overeenkomst waarin doorgaans bepalin-
gen over inspanningsverplichtingen en 
aansprakelijkheidsbeperkingen staan. 
Ook dat werkte in het nadeel van de 
IT-leverancier.

WIE IS AANSPRAKELIJK 
VOOR RANSOMWARE ALS 
DE BACK-UP ONTBREEKT?
HET IT-NETWERK WORDT GEHACKT EN TOEREIKENDE BACK-UPS ONTBREKEN. KAN DE IT-LEVERANCIER 
DAARVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN TERWIJL HIEROVER GEEN SCHRIFTELIJKE AFSPRAKEN 

BESTAAN TUSSEN PARTIJEN? DE GANGBARE OPVATTING IN DE RECHTSPRAAK IS DAT OP EEN  
IT-LEVERANCIER GEEN ALGEMENE VERPLICHTING RUST OM EEN BACK-UP TE MAKEN VAN ALLE  

VOLLEDIGE BESTANDEN VAN DE KLANT. RECENTELIJK ZIJN ER ECHTER UITSPRAKEN GEPUBLICEERD 
WAARIN DE IT-LEVERANCIER WEL AANSPRAKELIJK WERD GEHOUDEN VOOR HET ONTBREKEN VAN 

GOEDE BACK-UPS IN HET KADER VAN EEN RANSOMWAREAANVAL.
door Annemarie Bolscher beeld Shutterstock

EEN UITSPRAAK DIE VEEL STOF 
DEED OPWAAIEN, IS EEN VONNIS 
VAN DE RECHTBANK AMSTER-
DAM. De rechtbank hield een IT-leve-
rancier verantwoordelijk voor inadequate 
beveiligingsmaatregelen, terwijl partijen 
hierover geen schriftelijke afspraken 
 hadden gemaakt.
Het geschil ging over een administratie-
kantoor dat aan een IT-leverancier de 
(mondelinge) opdracht had gegeven tot 
herinrichting van zijn IT-infrastructuur. 
Na de inrichting van het netwerk heeft 
de IT-leverancier herhaaldelijk beheer- 
en onderhoudswerkzaamheden aan het  
netwerk verricht. Op enig moment werd 
het netwerk van het administratiekan-
toor gehackt. Alle bestanden op de 
 server werden versleuteld, waaronder  
de back-upbestanden. Na betaling kreeg 
het administratiekantoor weer toegang 
tot de bestanden.
Nader onderzoek wees uit dat onder 

Rechter wijst vaker naar leverancier
  De IT-leverancier  

stelde dat de afnemer  
de voorgestelde  

beveiligingsmaatregelen  
te duur vond 

Cybersecurity staat ook op Europees 
niveau hoog op de agenda. Cyberse-
curity is door de Europese Commissie 
als een van de kernelementen van 
haar digitale strategie bestempeld. In 
2019 is de cyberbeveiligingsverorde-
ning in werking getreden. Nederland 
heeft deze verordening in een uitvoe-

ringswet geïmplementeerd. Deze wet 
betreft onderwerpen als de aanwijzing 
van een nationale cyberbeveiligings-
certificeringsautoriteit en het toekennen 
van de benodigde bevoegdheden aan 
deze autoriteit. De verwachting is dat 
deze wet op 28 juni 2021 in werking 
zal treden.

CYBERSECURITYBELEID 
EUROPESE COMMISSIE



BEHEERBEHEER

1312AG CONNECT MEI 2021 AG CONNECT MEI 2021

AUTEUR AANSPRAKELIJKHEID OOK 
NA EINDIGEN SLA
Het blijft echter opletten geblazen, ook 
als er wel afspraken bestaan. Zo ver-
scheen onlangs een uitspraak waarin het 
hof Amsterdam een IT-leverancier aan-
sprakelijk achtte voor een ransomware-
aanval van een afnemer met wie de 
 eerder geldende SLA al enige tijd was 
beëindigd. Het betrof het beheer en on-
derhoud van door de IT-leverancier aan 
de klant geleverde hardware en software. 
Op basis van de SLA had de IT-leveran-
cier de verantwoordelijkheid voor het in 
stand houden van een adequaat 
back-upsysteem. Op een gegeven mo-

ment  wilde de klant overstappen 
naar een andere IT-leverancier 

en werd de SLA beëindigd. 
De overeenkomst met 

de nieuwe IT-leve-
rancier zou 

(pas) zes weken later ingaan. Een maand 
na het eindigen van de SLA met de oude 
IT-leverancier werd de klant getroffen 
door een ransomwareaanval, die enkel na 
het betalen van losgeld werd opgeheven. 
De klant stelde de oude IT-leverancier 
aansprakelijk omdat het back-upsysteem 
niet goed zou zijn geconfigureerd, waar-
door er ten tijde van de aanval geen re-
cente volledige back-up beschikbaar was.
In eerste aanleg oordeelde de rechter dat 
de IT-leverancier niet aansprakelijk kon 
worden gehouden voor het onderhoud 
en beheer van het IT-systeem terwijl  
de SLA al was geëindigd. In hoger  
beroep oordeelde het hof echter dat  
de IT-leverancier verantwoordelijk was 
voor de back-ups totdat de SLA was  
geëindigd. Volgens het hof had er op  
de einddatum van de SLA een recente 
volledige back-up aanwezig moeten zijn. 
Althans, deze had moeten kunnen wor-
den gereconstrueerd. Het hof baseerde 
dit op de bepaling in de SLA dat de mo-
nitoring van het back-upsysteem zodanig 
moest zijn dat de werking van de syste-
men gegarandeerd was. Daaraan deed 
niet af dat de nieuwe IT-leverancier al 
wijzigingen in het systeem had  
aangebracht en mogelijk ook in de 
back-uproutine. De IT-leverancier en de 
klant hadden immers niet afgesproken 
dat de verantwoordelijkheid voor  
de back-ups eerder dan de einddatum 
van de SLA zou overgaan op de nieuwe 
IT-leverancier.
Wel kwam het gedeeltelijk voor risico 
van de klant dat hij ervoor had gekozen 
het contract met de nieuwe IT-leveran-
cier pas zes weken na het einde van de 
SLA met de oude IT-leverancier te laten 
ingaan. De klant is precies in de tussen-
liggende periode gehackt. Hij had dus 
ook enige schade geleden als er wel een 
volledige back-up aanwezig was  
geweest op de einddatum van de SLA. 
Om die reden liet het hof twee derde 
van de door de klant geleden schade voor 
rekening van de klant zelf komen.
In een uitspraak uit 2015 oordeelde het 
hof Amsterdam nog dat uit de afspraak 
voor een dagelijkse back-up níét volgt 

dat de leverancier dagelijks een back-up 
van álle vollédige bestanden moest  
maken. De klant moest bepalen van 
 welke bestanden een back-up moest 
worden gemaakt.  
De leverancier hoefde alleen de back-up 
te verzorgen en ruimte op de server ter 
beschikking te stellen. Dat is in boven-
staande uitspraak dus anders.

TIPS VOOR DE PRAKTIJK
Bovenstaande uitspraken illustreren  
het belang om duidelijke schriftelijke  
afspraken te maken over beveiligings-
maatregelen, de aansprakelijkheid voor 
hacks en het al dan niet maken van back-
ups. Bij dat laatste is het van belang dat 
concreet wordt overeengekomen hoe 
vaak back-ups moeten worden gemaakt, 
van welke bestanden en ook binnen 
 welke termijn deze worden bewaard.  
Op deze manier wordt onduidelijkheid 
hierover voorkomen.
Als een afnemer de voorgestelde beveili-
gingsmaatregelen vervolgens van de hand 
wijst, is het zaak om de afnemer te waar-
schuwen voor de risico’s hiervan.  
Gelet op het toenemend belang van de 
waarschuwingsplicht, is het zeker geen 
overbodige luxe om een weigering van 
de afnemer en de daartegenover staande 
waarschuwingen, schriftelijk vast te  
leggen. In een procedure kan hiermee 
worden onderbouwd dat zorgvuldig is 
gehandeld, waardoor aansprakelijkheid 
minder snel wordt aangenomen.
Daarnaast kan in de overeenkomst aan-
sprakelijkheid voor cybercrime worden 
uitgesloten. Dit betekent overigens niet 
altijd dat er niets betaald hoeft te wor-
den in het geval de rechter oordeelt dat 
de IT-leverancier nalatig is geweest. 
Soms wordt een aansprakelijkheidsbe-
perking buiten werking gesteld indien er 
sprake is van zeer verwijtbaar handelen. 
Daarnaast geldt een aansprakelijkheids-
beperking vaak niet bij ontbinding van 
een overeenkomst. Ontbinding van een 
overeenkomst is een mogelijkheid wan-
neer is tekortgeschoten in de nakoming 
van de verplichtingen uit die overeen-
komst. Dit betekent dat de verplichtin-

gen van partijen eindigen en er eventueel 
schadevergoeding kan worden gevorderd. 
Dit laatste kan worden tegengegaan met 
een aansprakelijkheidsbeperking. Maar 
deze ziet vaak niet op het rechtstreekse 
gevolg van ontbinding, namelijk dat alle 
betaalde facturen moeten worden terug-
betaald. Alleen wanneer de IT-leveran-
cier kan onderbouwen dat de geleverde 
diensten (gedeeltelijk) van waarde zijn 
geweest voor de afnemer, hoeven de 
 facturen niet volledig te worden terug-
betaald. Bij ontbinding van een overeen-
komst op basis van een gebrekkig 
back-upsysteem bestaat er een kans dat 
de rechter oordeelt dat de diensten op 
grond van de SLA slechts gedeeltelijk 
van waarde zijn geweest. De IT-leveran-
cier moet dan dus een deel van de 
betaalde facturen terugbetalen.

VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN
Hoe dan ook is en blijft cybersecurity 
een onderwerp dat zorgvuldige aandacht 
vereist. Niet alleen het tegengaan ervan 
maar ook het regelen en inperken van de 
gevolgen ervan. Hieraan wordt gewerkt 
op Europees en nationaal niveau. Van 
IT-leveranciers wordt verwacht dat zij 
hun verantwoordelijkheid nemen door 
adequate beveiligingsmaatregelen te  
adviseren, hun afnemers van dit belang 
te doordringen en hen te (blijven) wijzen 
op de mogelijke gevolgen van onvoor-
zichtigheid hierin. 
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