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COMPLEXITEIT CONTRACTEN NEEMT TOE

CONTRACTEN:  
VALKUILEN EN BLUNDERS
Alles wat met een contract fout kán gaan, gáát ook fout in de weerbarstige 

inkooppraktijk. We verzamelden veel voorkomende valkuilen en regelrechte 

blunders. Voldoende aandacht voor de precontractuele fase is essentieel.

�
e kans op fouten in en 
strubbelingen met con-
tracten (dat zijn schrif-
telijke overeenkomsten)  
is groot en lijkt eerder 
toe dan af te nemen. 
Dat heeft onder meer  
te maken met de steeds 
grotere complexiteit 
van het inkopen. Onder 

meer doordat door uitbesteding meer contracten 
zijn, meer van prestatiecontracten gebruik wordt  
gemaakt en er meer en meer stakeholders bij zijn  
betrokken. We zien die complexiteitstoename ook  
in (relatief) nieuwe contractvormen als design and  
construct (D&C), engineering, procurement and con-
struction (EPC) en design, build, finance, maintain  
and operate (DBFMO).

We bespreken valkuilen, missers en regelrechte 
blunders in de onderstaande drie contractfasen:
1. Contracteringsfase
2. Fase van het contractmanagement
3. Exitfase

1Contracteringsfase
De fase waarin het contract 
vorm krijgt, is ongetwijfeld de 

meest precaire fase. Maak je dan al fouten, dan kan 
dat tijdens de looptijd en de exit grote (financiële) 
consequenties hebben.

Misalignment doelstelling(en)
Voor de levering van twaalf bureaustoelen kan een 
eenvoudig contract volstaan (inkoopvoorwaarden 
zijn vaak al voldoende). Voor een complete  
 

kantoorinrichting die as a service wordt ingekocht, is het zaak de 
wederzijdse doelstellingen scherp te krijgen en maatwerkafspra-
ken te maken. Voor de inkopende partij kan zo’n doelstelling bij-
voorbeeld circulariteit van meubelen en stoffering zijn.

Verkeerde verwachtingen 
In de contracteringsfase kunnen over en weer verkeerde  
verwachtingen worden gewekt. Denk aan het al te rooskleurig  
voorspiegelen van de hoeveelheid af te nemen producten. Als  
die verkeerde verwachtingen vervolgens worden vastgelegd, 
loopt het vrijwel altijd verkeerd af. Als je een contract hebt  
afgesproken, dan hoort daar ook een afnameplicht bij.

Te algemeen
Contracten worden meestal opgesteld met standaard algemene 
(inkoop)voorwaarden en modelcontracten. Deze – vaak goed 
doordachte – modellen zijn zo opgesteld dat ze in veel gevallen 
bruikbaar zijn, maar niet per se in jouw situatie. Een te algemeen 
opgesteld contract kan later een flinke valkuil blijken. 
Volgens advocaat Robert Grandia van ICT-advocatenkantoor  
Legalz is een goed contract een kwestie van maatwerk: “Een 
goed contract is het sluitstuk van bezinning op de gewenste  
eigenschappen, de voorwaarden van het contract.” Hij geeft het 
volgende voorbeeld. In modelcontracten en algemene inkoop-
voorwaarden is tot op zekere hoogte wel iets bepaald over ga-
ranties. Die garantieverplichtingen zijn echter algemeen gefor-
muleerd. Het is beter te bepalen welke specifieke garanties (nog 
meer) nuttig en noodzakelijk zijn om in het contract op te nemen. 
Bijvoorbeeld dat een leverancier voor een bepaalde tijd de garan-
tie geeft dat onderdelen beschikbaar blijven.

Slechte formulering
Een contract dat vaag, wollig, te juridisch of slecht geformuleerd 
is, is voor meerdere uitleg vatbaar en kan bij partijen 
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tot onduidelijkheid leiden. Of juist ruimte bieden om 
maar zelf uitleg te geven aan  de leveringen van 
goederen of diensten. De inkopende partij krijgt 
niet wat ze verwacht. In het ergste geval belandt 
de casus voor de rechter. Beide partijen moeten  
begrijpen wat in het contract staat. Een onduidelijk 
contract is een grote valkuil.

Geen goed versiebeheer
Voor er een definitief contract is, gaan vaak (vele) 
concepten heen en weer. Een kuil die je zelf graaft, 
is om deze versies niet goed op te slaan. Ze kunnen 
later nog van pas komen.

Niet differentiëren
Een organisatie van enige omvang heeft al snel vele 
honderden contracten. Met name in de contracte-
ringsfase is het belangrijk scherp te krijgen hoe be-
langrijk het in te kopen product is voor jouw organi-
satie: strategisch versus routine. Elk van de vier 
segmenten in de portfoliomatrix verreist een speci-
fieke contractvorm. Differentieer je niet, dan graaf 
je voor jezelf een forse valkuil.

Eigen inkoopvoorwaarden niet vastleggen
Alleen als het is afgesproken, zijn algemene voor-
waarden van toepassing. Als inkopende partij moet 
je ervoor zorgen dat de eigen algemene voorwaar-
den van toepassing zijn en je de verkoopvoorwaar-
den van de leverancier expliciet afwijst. En dan nog 
kan het fout gaan. 
Neem een organisatie die tijdens de gesprekken 
met de leverancier aangaf dat de eigen algemene 
inkoopvoorwaarden opgenomen moesten worden, 
maar dat vergat vast te leggen. Vervolgens nam de 
leverancier in het contract de eigen algemene voor-
waarden op. Doordat de inkopende partij deze ver-
volgens verzuimde te lezen, bleek dat de facturatie 
binnen veertien dagen moest geschieden en dat ie-
dere dag dat later betaald zou worden een boete 
opgelegd werd. De organisatie in kwestie heeft een 
betalingstermijn van dertig dagen. De kosten liepen 
dus fors op. De valkuil hier is dus het niet specifiek 
afwijzen van de verkoopvoorwaarden. Een bekende 
afvalverwerker had standaard op alle facturen 
staan dat klanten bij betaling automatisch akkoord 

ging met de algemene verkoopvoorwaarden. Hier stond in dat 
een overeenkomst van 54 maanden aangegaan werd.

Geen tekeningsbevoegdheid
Het gebeurt nog vaker dan je misschien zou denken: het contract 
wordt ondertekend door iemand die niet tekeningsbevoegd is. 
Het motto is: altijd de gegevens bij de Kamer van Koophandel 
checken.

Te gehaast
Een valkuil is volgens advocaat Annemarie Bolscher van Louwers 
IP Technology Advocaten ook dat partijen de overeenkomst al 
gaan uitvoeren als de onderhandelingen nog lopen en het con-
tract nog niet is getekend. Sowieso verkleint dat de onderhande-
lingsruimte van de inkopende partij. In de categorie ‘te gehaast’ 
komen we ook de volgende praktijkvoorbeelden tegen: het gete-
kend retour ontvangen contract ongezien opbergen, waardoor 
aanpassingen niet worden opgemerkt, en een dubbelzijdig con-
tract faxen of eenzijdig scannen, waardoor maar de helft van de 
pagina’s overkomt. Een vaak onderschatte onoplettendheid die 
grote gevolgen kan hebben.

Duurt lang
Een té lang contracteringsproces kan ook een valkuil zijn.  
Voorbeeld is een organisatie die in onderhandeling ging met  
een groot internationaal transportbedrijf. Het proces tussen  
beide juridische afdelingen over punten en komma’s duurde  
dermate lang, dat in de tussentijd de markt flink omhoogging  
en het transportbedrijf zich niet meer wenste te houden aan de 
condities die enige tijd geleden waren afgesproken. Het was  
beter geweest de basiscondities direct in een beknopt document 
vast te leggen en vervolgens de overige condities te bepalen.  
Of vooraf een standaardovereenkomst als onderdeel van de RfQ 
op te stellen, aldus de destijds betrokken inkoopmanager.

Geen rechtskeuze
Met name Nederlandse handelsondernemingen en industriële  
bedrijven kopen veel in het buitenland in. Een valkuil hierbij is  
dat geen rechtskeuze wordt gemaakt. Het is zaak voor het Ne-
derlands recht en een Nederlandse rechter te kiezen. Anders kun 
je aan het rechtsstelsel van een ander land worden overgeleverd.



Inkoopkosten niet scherp
Het is zaak in de contracteringsfase alle kosten van het in te  
kopen product scherp te krijgen. Neem de organisatie die een 
schoonmaakcontract afsloot, maar vergat de zogenoemde 
staartkosten op te nemen, in dit geval de (flinke) kosten van 
hoogwerkers. Of een bedrijf dat in het contract met de leveran-
cier had afgesproken dat jaarlijks geïndexeerd zou mogen wor-
den, maar niet had vastgelegd welke indexatie(s), vanaf wanneer, 
welke periode en volgens welke rekenmethodiek. De leverancier 
maakte hier handig gebruik van door verschillende indexen en 
methodieken met elkaar te combineren. De marktconformiteit 
van de geleverde dienst liep hierdoor al snel uit de pas met de 
werkelijkheid.

Niet alle stakeholders betrekken
De inkoper en zijn collega van juridische zaken zijn meestal niet 
de gebruikers van het in te kopen product. Het in de contracte-
ringsfase betrekken van de juiste stakeholder(s) is daarom be-
langrijk. Waar het vaak fout gaat, is bij aanpassingen van een  
lopend contract. Zo had een organisatie een inspanningscontract 
voor schoonmaakwerk van een seniorencomplex dat veranderde 
in een contract waarin de ‘beeldkwaliteit’ centraal staat. De 
kwaliteit van het werk werd daardoor niet minder, maar de seni-
oren die hierover niet waren geïnformeerd, zagen de schoonma-
kers nu veel minder en gingen klagen over het schoonmaakwerk.

Verkeerde zuinigheid
Juist in de fase waarin het contract tot stand komt, is het met 
name voor de inkoop van strategische en kritische producten 
zaak juridisch advies in te winnen. Doe je zo’n investering niet 
omdat je het geld liever in eigen zak houdt, dan graaf je een  
valkuil waar je later zelf in kunt lopen.

2 Contractmanagement 
Het contract is getekend en de uitvoering  
begint. De fase van het contractmanagement 

is aangebroken. Contractmanagement bestaat uit twee deelacti-
viteiten: contractbeheer en prestatiemanagement. Heb je de 
contracteringsfase bewust en zorgvuldig hebt doorlopen, dan is 
de kans op problemen tijdens de looptijd en de exit al verkleind. 
Toch kan ook in de contractmanagementfase van alles misgaan. 

Falend contractbeheer
Opvallend veel echte, grote blunders zijn te wijten aan falend 
contractbeheer. Echte blunders, omdat ze gemakkelijk te voor-
komen zouden zijn geweest. Een excuus is er niet, want voor  
effectief en efficiënt contractbeheer zijn uitstekende systemen 
te koop. Contractbeheer is het administratieve proces om  
overeenkomsten te registreren en mutaties  te verwerken (en 
naar betrokkenen te communiceren) tijdens de looptijd. En daar 
gaat het in de praktijk vaak flink fout. Neem een multinationale 
IT-dienstverlener met een groot, leegstaand kantoorpand in 
Amsterdam. Men vergat tijdig de huur op te zeggen en zat ver-
volgens vast aan een peperduur huurcontract voor een pand 
dat niet gebruikt werd. Of de gemeente die nog jarenlang voor 

het onderhoud van lantaarnpalen betaalde, terwijl 
er allang een andere leverancier was van een nieu-
we generatie straatverlichting. Advocaat Annema-
rie Bolscher wijst erop dat goed contractmanage-
ment ook betekent dat je je niet anders moet gaan 
gedragen dan in het contract staat. De feitelijke 
gedragingen gaan dan als juridische werkelijkheid 
gelden en maken dat je niet altijd meer een beroep 
kunt doen op wat is afgesproken in het contract.

Geen of te complex prestatiemanagement
Prestatiemanagement is het monitoren en bijsturen 
van de gewenste prestaties van leveranciers. Een 
valkuil is dat er wel is afgesproken om rapportages 
met prestatie-indicatoren aan te leveren, maar dat 
het in de waan van de dag niet gebeurt. Een andere 
valkuil is het toepassen van (verouderde) presta-
tie-indicatoren die niet aansluiten op de organisa-
tiedoelstelling en die niet SMART zijn geformuleerd. 
In de praktijk blijkt het ook lastig als er per con-
tract verschillende sets van indicatoren bijgehou-
den moeten worden. Zo had een bedrijf een con-
tract met een cateraar die maandelijks op ruim 
vijftien indicatoren gemeten moest worden. De 
meeste indicatoren lagen niet eens in de invloeds-
feer van de cateraar. Verder waren ook nog drie 
schoonmaakpartijen werkzaam die ieder aan vijf-
tien indicatoren moesten voldoen. Kortom, elke 
maand moesten al minimaal zestig indicatoren  
bijgehouden worden. Overkill dus.

Verkeerd gebruik bonus en/of malus 
Leveranciers reageren verschillend op een bonus, 
malus of een combinatie van beide (verderop in 
deze Deal! is hierover een artikel te vinden). De 
doelstelling die de inkopende organisatie heeft 
met het contract, heeft gevolgen voor welke 
frames de voorkeur verdienen: bonusbenaderingen 
en hybride benaderingen in geval van samenwer-
kingsrelaties en de malusbenadering voor relaties 
die transactioneel van aard zijn. De beoogde effec-
ten worden echter alleen behaald als sprake is van 
een eenduidig contract. We zien hier ten minste de 
volgende valkuilen: 
• irrealistische doelstellingen;
• niet-substantiële bonus gegeven de doelstel-

ling die behaald moet worden;
• scheve verhouding tussen bonus en malus;
• geen analyse van hoe factoren waarop de  

leverancier geen invloed kan uitoefenen  
gewenste prestaties zouden kunnen beïnvloe-
den en hoe dit uitwerkt in bonus of malus. 

Penny wise, pound foolish
Als wordt gewerkt met bijvoorbeeld achterafkor-
tingen, mediabijdragen, bonus en malus en andere 
bijzondere betalingsregelingen, dan is het zaak die 
scherp te administreren. De praktijk heeft geleerd 
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Van Oers United), Sandy van Rijn (inkoopspecialist 
Alwel), Hans Geus (adviseur inkoop- en contract-
management GroenWest), Gaby van der Peijl  
(adviseur inkoopsamenwerking Aedes), Marcel 
Bressers (inkoper en inkoopauteur), Robert Grandia 
(advocaat ICT-advocatenkantoor Legalz), Annemarie 
Bolscher (advocaat Louwers IP Technology 
Advocaten). 

dat organisaties ze wel overeenkomen, maar dat 
maar al te vaak geen volledige verrekening achteraf 
plaatsvindt. Wie de balans eens opmaakt, kan er-
achter komen dat hij nog tonnen te goed heeft van 
zijn leverancier! Neem het volgende geval: in de 
raamovereenkomst met een leverancier van inhuur-
krachten was afgesproken dat bij een bepaald volu-
me aan inhuur achteraf een korting zou worden ver-
rekend. In voorgaande contracten was dit ook de 
afspraak, maar de opdrachtgever had die korting 
nog nooit opgevraagd. 

Angst voor conflicten
Liefst houd je een goede relatie met je leverancier, 
maar er kan een conflict ontstaan dat bij excalatie 
ervan de verhoudingen flink kan verzieken. Sta je in 
je gelijk, blijf dan op je strepen staan en stuur op de 
feiten. Juridisch advies kan ook in dat geval van pas 
komen. Dit kan zijn op de achtergrond in de vorm 
van een adviseur die je in voorkomende gevallen 
(ook) een spiegel voor kan houden. Dit zorgt voor 
een zo objectief mogelijke blik.

Te hard sturen op het contract
Nogal wat contractmanagers sturen te hard op een 
contract. Niet zo gek, want daar zijn ze voor aange-
steld. Toch kan het de inkopende organisatie in een 
nodeloos (duur) conflict met de leverancier bren-
gen, of leiden tot problemen met bijvoorbeeld de 
projectmedewerkers van de eigen organisatie. Ook 
hier is het zaak je leveranciersportfolio goed in de 
gaten te houden. Keihard sturen op een contract 
met een strategische dan wel kritieke leverancier 
kan de relatie verzieken en grote risico’s met zich 
meebrengen. Het motto is hier: problemen met een 
(belangrijke) leverancier los je meestal op door aan 
de relatie te werken.
Onderzoekster Nadine Kiratli van Maastricht Uni-
versity ontdekte dat te strikte contracten niet goed 
blijken te zijn voor de creativiteit van co-innovatie-
teams. De partners voelen zich door een te strakke 
contractuele governance onzeker, vragen zich 
voortdurend af wat wel en niet mag volgens het 
contract en dat hindert het creatieve proces. Zo’n 
proces kan gefaciliteerd worden door te werken 
met incomplete contracten die ruimte bieden voor 
open innovatie en de ontwikkeling van de relatie 
tussen inkopende partij en toeleverancier. 

3Exit
Aan elk contract komt (eens) 
een einde. De kunst is goed uit 

elkaar te gaan. Toch gaan de con-
tractpartijen in de praktijk maar al te vaak vechtend 
over straat.

Verkeerd scheiden doet lijden
Een contract beëindigen komt 
juridisch heel nauw. Fouten kunnen 
je letterlijk duur komen te staan. 

Overeenkomst blijkt duurovereenkomst
Het gebeurt nogal eens dat de inkopende partij een overeen-
komst opzegt en vervolgens blijkt dat een lopende handelsrela-
tie een duurovereenkomst is (geworden). Voor de opzegging 
kunnen dan naast een opzegregeling in de overeenkomst extra 
eisen gelden (in Deal! van mei 2018 wordt hier in een artikel van 
Annemarie Bolscher en Eva van Groezen op ingegaan). 

Data en ander intellectueel eigendom
Geen of onduidelijke afspraken over data en intellectueel eigen-
dom worden meestal pas duidelijk in de exitfase. Twee voorbeel-
den van valkuilen.
Bij ICT-contracten, denk aan werkplekbeheer uitbesteed aan een 
dienstverlener, ontstaat voor de afnemer een afhankelijkheid van 
de IT-dienstverlener. Die afhankelijkheid openbaart zich (mede) 
bij het einde van het contract. Advocaat Robert Grandia: “Als het 
contract afloopt, dan dient een transitie plaats te vinden. De ba-
sis voor een goede exit moet echter gelegd worden bij het aan-
gaan van het contract. In die fase is immers onderhandelings-
ruimte aanwezig.”
Een tweede voorbeeld betreft een adviesbureau dat was inge-
huurd om data over een bepaalde vorm van dienstverlening bij te 
houden. In het contract was echter niet vastgelegd wie eigenaar 
van de data was en hoe de data bij het aflopen van het contract 
overgedragen zouden moetebn worden. Toen de klant wilde 
stoppen, moest deze flink betalen voor de eigen data omdat deze 
met ‘heel veel mankracht’ uit een Excel-bestand moest worden 
gehaald.

Slotbeschouwing
Gesteld wordt wel dat een contract alleen bindend is voor de  
onderliggende partij. Daar zit wel en kern van waarheid in. Dat 
laat echter onverlet dat je er als inkopende partij zelf veel aan 
kunt doen (al dan niet met het advies van een juridisch contrac-
texpert) om een goed contract te realiseren, dat secuur te ma-
nagen en – als het eens aan de orde is – voor een probleemloze 
exit te zorgen. Valkuilen zullen er altijd zijn, maar blunders kun je 
veelal zelf voorkomen.•
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