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Risico’s van een faillissement of overname 
datacenter / provider 



Deze lezing wordt u aangeboden door: 



Introductie 

Van wie is eigenlijk de data op de servers in een extern datacenter of bij uw 
provider bij een faillissement? Van u of toch die andere partij? 
 
Hoe krijg ik toegang en hoe krijg ik mijn data terug? De servers zijn            
juridisch nagelvast verbonden met het pand! 



Agenda 

Deel 1: Bewijsbeslag en ICT-praktijk in een flash  
Allied Advocaten  

Edwin van Schajik en Stéphane van Gassen 

Deel 2: Insolventie van de Cloud- gebruiker 
De Advocaten van Van Riet 

Jan J. Dingemans 



Beslag: algemeen kader 

 Belangrijk onderscheid in civiel recht: 

- Conservatoir beslag: bewarende maatregel 

- Executoriaal beslag: ten uitvoer leggen 

 

Bewijsbeslag: een bijzondere vorm van conservatoir beslag 



Bewijsbeslag: 

WAT:  conservatoir beslag;  
WAAROP:  op bepaalde bescheiden, inclusief data op lokaal aanwezige 
 gegevensdragers en ‘in the cloud’; 
H0E: bewaring 
WAAROM:  om deze voor bewijslevering te  bewaren (niet: om te gebruiken, 
 inzage, afgifte, afschrift) 
WAT NIET:  fishing expedition. 



De betrokkenen en hun rol: 

- verzoeker 

- advocaat   

- voorzieningenrechter  

- deurwaarder  

- IT-specialist 

- beslagene 

- advocaat/vertrouwenspersoon beslagene 

 



Wat moet ik doen als de deurwaarder op de 
stoep staat? 

Tips: 
 

- kritisch nagaan a.h.v. beslagverlof ten laste van wie en op welke  

 bescheiden beslag mag worden gelegd;  

- deurwaarder heeft i.v.m. inbeslagneming toegang tot elke plaats,  

 voor zover redelijkerwijs nodig voor vervulling van zijn taak;  

- medewerking verlenen aan toegankelijk maken en ‘veilig stellen gegevens’ (afgifte 
van gegevensdragers of kopiëren data); 

- gegevens in de cloud: inlogcode verstrekken; 

- NIET: mengen in geschil tussen beslaglegger/tegenpartij. 

 

 



Agenda 

Deel 1: Bewijsbeslag en ICT-praktijk in een flash  
Allied Advocaten  

Edwin van Schajik en Stéphane van Gassen 

Deel 2: Insolventie van de Cloud- gebruiker 
De Advocaten van Van Riet 

Jan J. Dingemans 



Agenda 

1. Algemeen 

2. Juridisch kader 

3. Problemen in surséance/faillissement 

4. Mogelijke oplossingen 



Algemeen en juridisch kader 

• Faillissement algemeen 
 

• De taak van de curator (eisen op basis artikel 92 Faillissementswet en het 
vaststellen van de rechten en de verplichtingen van de gefailleerde) 
 

• Veiligstellen van alle relevante administratie inclusief de digitale 
administratie en overige digitale gegevens 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.itcoloradosprings.com/&ei=P7VTVI_sHMWvPKCegNgD&psig=AFQjCNErL9EuOALI2flQyYYZbpvukI8cRg&ust=1414858284731416


• Verplichtingen van (bestuurder van) de rechtspersoon 

• Wederkerige overeenkomsten en de gestanddoening daarvan 

• De problemen binnen het faillissement 

Algemeen en juridisch kader 



• De algemene voorwaarden en overige contractuele bepalingen van de (Cloud-) 
provider en de staking van de dienstverlening 

 

• Blokkade van de informatievoorziening (o.a. het draaien van back-ups) 

 

• De provider als dwangcrediteur 

Algemeen en juridisch kader 



• Heeft de provider/dienstverlener een retentierecht? 

 

• Belangen van alle andere stakeholders (o.a. voortzetting onderneming, 
informatieverplichting richting overnemende partij, etc.) 

 

• Gedetailleerde informatielevering? 

 

• Korte bespreking van enkele juridische casus 

Algemeen en juridisch kader 



Mogelijke sancties/oplossingen 

• Wederkerigheid van de afspraken tussen de eindgebruiker en de provider(s), onder 
andere termijnstelling op basis van artikel 37 Faillissementswet 

• Belangenafweging, m.a.w. is de opstelling van de provider naar de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid, etc. aanvaardbaar? 

• Gang naar de voorzieningenrechter door de curator (o.a. gebod tot medewerking 
door de Cloud provider, voorbeeld: Free Record Shop) 

• Aansprakelijkstelling bestuurder in verband met de inlichtingenverplichting 

• Als ultiem middel: de binnentreding door de curator vergezeld van de “sterke arm” 
(artikel 93A Faillissementswet) bij de provider 

• Mogelijk andere oplossingen 

 



Tot slot: 

• Bezint eer ge begint 

• Laat contract(en) door een jurist controleren 

• Software en data op twee verschillende locaties opslaan 

• Laat u niet verrassen, het is een relatief jonge markt welke volop in beweging is 
een faillissement of surseance is niet uit te sluiten 

• Een eigen datacenter is nog steeds een goede optie 

• Wees zuinig op je data! 



Contactgegevens 

Allied Advocaten 

Delpratsingel 1, 4811 AM Breda  

Postbus 3185, 4800 DD Breda 

(076) 513 93 08   

SvanGassen@alliedadvocaten.nl 
Eschajik@alliedadvocaten.nl  

 

 

 

De Advocaten van Van Riet 

Euclideslaan 201, 3584 BS  UTRECHT 

Postbus 85207, 3508 AE  UTRECHT 

030 - 2635066 

dingemans@vanvanriet.nl 
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Deze lezing werd u aangeboden door: 


