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Vijf valkuilen

1. Wegvallen gewenste functionaliteit

2. Problemen rond het krijgen van nieuwe functionaliteit

3. Teleurstellende kwaliteit dienstverlening

4. Opschorting door de provider  

5. Perikelen rond de exit 

-> Wanneer kun je de valkuilen voorkomen?



Algemeen: fasen in de contractering

Contractuele
faseselectiefase

postcontractuele
fase

Service Level 
Agreement



1. Wegvallen functionaliteit

• functionaliteit die aanvankelijk in de software aanwezig is, verdwijnt in een
“nieuwe versie”

• Soms zonder aankondiging (“the Frankenstein Switch”) / release notice

• “the product you bought today may not be the product you have later”

-> Mag de provider dat?



Wegvallen functionaliteit



Wegvallen functionaliteit

• Rol voor de klant inzake de eigenschappen/functionaliteit van de 
dienst

• Garanties in het contract voor wat betreft het behoud van 
functionaliteit en eigenschappen (“ondergrens”)



2. Verkrijgen nieuwe functionaliteit

• stilstand is achteruitgang: wijzigingen zijn niet alleen wenselijk
maar ook noodzakelijk

-> Hoe kan de klant van de provider nieuwe functionaliteit krijgen?



Nieuwe functionaliteit

• Software Life Cycle

• Contract moet faciliteren hoe wijzigingen tot stand komen

• Contract met de provider moet ook een raamcontract zijn
voor de toekomst

• Wat gaat “meerwerk” kosten in termen van tijd, geld en 
kwaliteit?

• Rol contractmanagement: contracten zijn statisch, de praktijk
is dynamisch



3. Teleurstellende kwaliteit

dienstverlening
• Diensten zijn grilliger dan een “product”

• Kwaliteitbeleving is relatief: wat vandaag toereikend is, is dat
morgen niet meer



Service Level Agreement 



Teleurstellende kwaliteit dienstverlening

• Basis in het contract 

• SLA in de praktijk dikwijls vooral “leveranciersvriendelijk” 
(placebo-effect; “we hebben een SLA”)

• Voorbeeld: “Provider garandeert een uptime van 99 %”

• “uptime” is niet het enige issue

• SLA: beschikbaarheid, responsetijd, databeschikbaarheid, 
continuiteit

• Monitoren, meten, evalueren en bijstellen normen



4. Opschorting provider

• Wanneer? Bij tekortschieten/verzuim afnemer (met name dus
uitblijven betaling facturen)

• Ingebrekestelling vereist?



SaaSplaza/Oilily

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 9 april 2009 



SaaSPlaza/Oilily

• Oilily in surseance van betaling
• Forse openstaande vorderingen van SaaSPlaza (ivm ontwikkeling en 

implementatie en periodieke termijnen tot datum surseance
• Aankondiging opschorting ; kort gedingprocedure volgt
• Voorzieningenrechter: aan alle voorwaarden voldaan voor opschorting, 

echter aannemelijk dat dienstverlening voor Oilily van wezenlijk belang
voor bedrijfsvoering dat niet zonder meer tot opschorting mag worden
overgegaan

• Veroordeling tot voortzetting voor bepaalde (korte) duur (onder
dwangsom). Het ligt dan op de weg van Oilily om in die tijd haar
afhankelijkheid van de dienstverlening af te bouwen. Onder voorwaarde
dat Oilily voorschot betaalt voor de dienstverlening over die periode



Europsyche/Fides

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 8 mei 2012

Betwiste vordering / wel of niet opeisbaar. Sommatie tot betaling binnen 1 dag en geen ingebrekestelling. In dit geval was 
provider niet gerechtigd tot opschorting dienstverlening door middel van beperken van toegang tot digitale platform

“..zelfs als zou komen vast te staan dat de instelling in haar betalingsverplichtingen was tekortgeschoten, de leverancier 
niet gerechtigd tot de gedeeltelijke blokkade van het digitale platform.” De blokkade was namelijk disproportioneel. 

“platform essentieel voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de instelling en de aan haar verbonden zorgverleners. 
Aannemelijk dat niet of nauwelijks sprake was geweest van een ingebrekestelling, terwijl de instelling een substantieel 
bedrag aan openstaande facturen op korte termijn reeds betaald, en anderzijds dat het hier een systeem betrof dat de 
zorgverlening aanging.” Beroep op het wettelijk opschortingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar.

Wel overwoog de voorzieningenrechter dat met zo'n verbod de leverancier een belangrijk pressiemiddel zou worden 
ontnomen. Daarom bepaalde de voorzieningenrechter dat het verbod niet meer geldt zodra de instelling gedurende meer 
dan een maand niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, mits de leverancier in dat geval de door de leverancier te 
nemen maatregelen tenminste twee weken voor ingang van die maatregelen aankondigt.



Remedie ivm opschorting

• Vereiste van ingebrekestelling (volgens de wet) kan ook in 
contract nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door bepalen
van een “redelijke termijn” voor nakoming

• Beperking of uitsluiting van de mogelijkheid van opschorting (let 
op: bij consumentenovereenkomsten ligt dit anders), 
bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen

• Regeling inzake “betwiste vorderingen”; hangende de uitkomst
van geschil geen opschorting dienstverlening



Perikelen bij de exit



Perikelen bij de exit

• Einde van de overeenkomst (einde looptijd, opzegging, 
ontbinding overeenkomst)

• Exitregeling ontbreekt in de regel in contracten en algemene
voorwaarden van leveranciers. Waarom?

• Wanneer moet de exit worden geregeld?



Regeling van de exit

• Gebruiksrecht ook na einde overeenkomst

• Algemeen: verplichting tot medewerking aan
exit/migratie/transitie

• Overdracht van kennis en documentatie

• Wijze waarop data wordt aangeleverd aan de klant

• Vergoeding(en) voor de provider

• Tip: exitplan op voorhand opstellen en bijwerken gedurende de 
looptijd van de overeenkomst



Recap

• Fix bugs early: in het initiële contract moet de basis liggen om 
bedreigingen het hoofd te bieden

• Garantie inzake behoud functionaliteit/eigenschappen

• Regel op voorhand de wijzigingen / nieuwe functionaliteit

• Opschortingsrecht uitsluiten of beperken

• Regeling van de exit + up to dat houden middels exitplan

• Contract ≠ waterdicht ; contract + contractmanagement
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