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AGENDA 
 
- Wat is een contract en wat zijn de knelpunten bij ICT-

contracten? 
 
- Wat is contractmanagement? 
 
- 4 Praktijkcases (onherkenbaar gemaakt) 

 
- Wat is nut en noodzaak contractmanagement? 
 
 



Wat is een contract? 
 
“Meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer 
partijen jegens een of meerdere andere partijen een 
verbintenis aangaan”  
(artikel 6:213 lid 1 BW definitie begrip “overeenkomst”)  
 
- Schriftelijkheid is geen vereiste/mondelinge afspraken  
- Reikwijdte van de verbintenissen vaststellen door uitleg 
- Contracten gaan in essentie om “verwachtingen” 
 
Functies van een contract: bewijs, onzekerheden 
uitsluiten/duidelijkheid scheppen, risico’s benoemen en 
verdelen  



Wat zijn knelpunten bij ICT-contracten? 
 
- Onvolledigheid van “het contract” door 

hiaten/onduidelijkheid/opzettelijke vaagheid 
- een niet-bepaalde scope 
- Scope creep na ondertekening contract 
- Leemtes in het contract die moeten worden opgelost 
- aanvullingen buiten het (formele) contract om (bijv. 

nadere verplichting/afwijking wordt vastgelegd in een 
besprekingsverslag) 

- verandering van formele contract door wijze van 
uitvoering contract 

- Onjuiste verwachtingen / mismatch verwachtingen 
 

 
 
 

 



Contracten gaan in de basis om verwachtingen 
 
Precontractuele communicatie (sales, RFP, offerte, 
presales-test etc) 
Reclame, websites e.d. versus inhoud contracten   
Proof of Concept, viability-studies etc   
Verwachtingen ontleend aan het oude systeem 
Inhoud/tekst van contract(en) 
Functionele en technische specificaties en ontwerpen 
Breed arsenaal aan ICT-methoden, technieken en 
standaarden  
Communicatie tijdens project (e-mails, testrapporten, 
buglijst etc) 
Organisatie van het project (participatie in stuurgroep) 
Juridisch kernprobleem: onderlinge afstemming van 
communicatie en waardering van vage bepalingen 
contract 

 
 
 



Waarom? 
 
- Voorwerp van de overeenkomst (diensten/producten) 

niet helder of onvoldoende uitgewerkt  
- Wijzigende reikwijdte van projecten (“voortschrijdend 

inzicht”) 
- Eenzijdigheid gehanteerde (algemene) voorwaarden 

(bijv. ICT~Office-voorwaarden of inkoopvoorwaarden) 
-  Wederkerigheid/afhankelijkheid in samenwerking 
- Noodzaak “goed opdrachtgeverschap” (governance, 

regie) 
- Complexiteit (technologisch, organisatorisch) en/of 

nieuwheid/onbekendheid 
- Ontbreken van duidelijke business case 
 
 
 
Contracten zijn (per definitie) niet af. Rol weggelegd voor 
professioneel contractmanagement ?  

 
 
 
 

 



Wat is contractmanagement? 
 
“contract” is statisch; de praktijk is dynamisch  
 
Speelt met name bij dienstverleningscontracten 
(outsourcing, IT-beheer, ontwikkeling, partnerships) 
 
Definitie: “Het proces dat beide partijen (bij een 
overeenkomst) in staat stelt aan hun contractuele 
verplichtingen te voldoen”  
(Gerco Rietveld, “Inkoop, een nieuw paradigma”, Den 
Haag 2009, p. 327) 
+ managen van hiaten en onduidelijkheden  
+ verder uitwerken (bijv. Service Level Agreement) 
+ wijzigingen in de overeenkomst  
+ voortbouwen overeenkomst /nadere overeenkomsten 

 
Domeinen: juridisch, financieel, projectmanagement, 
servicemanagement, account/relatiemanagement etc. 
 
 



Welke activiteiten ontplooit de contractmanager in de 
praktijk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Rapport “Wat is het profiel van contractmanagers in 
Nederland?”, CM Partners, februari 2013  
 
 
 
 



PRAKTIJKCASE 1: wat omvat het contract?  
 
In januari 2010 PvE opdrachtgever en daaropvolgende 
schriftelijke reactie van leverancier voor aanschaf 
software op licentiebasis met ontwikkeling koppelingen 
naar bestaande applicatie 
 
Opdrachtgever breekt vervolgens gesprekken af in 
verband met een ingrijpende ERP-implementatie en 
invoering nieuwe financiële applicatie 
 
In december 2012 opnieuw contact gelegd en in no time 
een “standaardcontract” aangegaan. In het contract met 
geen woord gerept over RFI+beantwoording 
Bij implementatie ontstaat geschil over het ontbreken van 
functionaliteit waarnaar in PvE was gevraagd 
 
 
 
Bron: …………………………………… 

 
 
 



PRAKTIJKCASE 1: wat omvat het contract? (vervolg) 
 
- In het “standaardcontract” van leverancier voor 

standaardsoftware geen verwijzing naar PvE of de 
beantwoording n.a.v. PvE uit dat eerdere traject 
 

- Vierhoekenbeding (entire agreement clause) 
 

- Standpunt leverancier: extra functionaliteit = meerwerk 
 

- Standpunt opdrachtgever: ontbinding overeenkomst 
want leverancier schiet tekort in de nakoming door 
oplevering die niet voldoet aan de overeenkomst 
 

-> Wie heeft het gelijk aan zijn/haar zijde? 
 

 
 
 
 



Nut en noodzaak contractmanagement: 
 

- Stel vanaf het prille begin een contractsdossier samen 
(reeds in de precontractuele fase) 

 
- Inhoud contractsdossier:   
- PvE, brochures, e-mailscorrespondentie, powerpoint-

presentaties, conceptversies contract met inbegrip van 
geleverde commentaren en besprekingsverslagen 
 

- Contract als sluitstuk van contracteringsproces 
- een“contract” is niet een “ding op zich”  
- Een goed contract ontstaat als sluitstuk van een proces 

waarin alles uit de voorfase samenkomt en schriftelijk 
wordt vastgelegd 

 
 
 



PRAKTIJKCASE 2: welk contract?   
 
- Leverancier is gespecialiseerde softwareontwikkelaar 

en opdrachtgever is groot bedrijf in de Rotterdamse 
haven 
 

- Specialist (eenmanszaak van latere directeur van 
leverancier) wordt ingehuurd op basis van 
detacheringscontract (met beding tot overdracht bij 
voorbaat van alle intellectuele eigendomsrechten op 
hetgeen wordt ontwikkeld) voor interim/advieswerk 

 
- Jaren verstrijken waarin door leverancier in partnership 

een belangrijke applicatie (voor core business van 
havenbedrijf) ontwikkeld (en gefactureerd op urenbasis 
van ontwikkelaars) 
 

 



PRAKTIJKCASE 2: welk contract? (vervolg)   
 
- Standpunt havenbedrijf: de intellectuele 

eigendomsrechten van de applicatie berusten bij ons, 
zie het beding in het contract 

 
- Standpunt leverancier: dat is niet het contract dat geldt 

voor de werkzaamheden bestaande uit de ontwikkeling 
van de applicatie. De door die specialist verrichte 
adviesdiensten zijn in 1999 verricht en daarna niet 
meer. Wel is op enig later moment het eigen 
framework naar voren geschoven en is “op 
factuurbasis” begonnen met doorontwikkelen software 
door leverancier  
 

->  Wie heeft er gelijk? 
 

 
 
 

Jong startupbedrijf ontwikkelt eigen applicatie (oplossing voor 
havenbedrijven) 

Bij de grootste klant - waar op basis van detachering diverse klussen 
worden gedaan - kans om deze applicatie bij de klant in house verder 
te ontwikkelen middels een custom made versie; 

Tevens wordt een generieke versie  

 op de markt gebracht 

Na jaren ontstaat discussie over IP 

Nooit duidelijke afspraken gemaakt 

“Raamcontract detachering” komt uit de lade 

Daarin is overdracht van alle IP-rechten geregeld 

Standpunt van de klant:   

 -  de IP is van ons; 

 -  geen toestemming gegeven voor het op de markt brengen 
generieke versie; 

 -  Gaarne binnen 3 maanden staken  

 en gestaakt houden, bij gebreke  

 waarvan  rechtsmaatregelen volgen; 

 
- . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nut en noodzaak contractmanagement: 
 
- Signaleringsfunctie 

 
- Indien nieuwe werkzaamheden gaan worden verrichten 

door leverancier dan dient een contract tot stand te 
worden gebracht afgestemd op die opdracht 
 

- In dit geval: (stilzwijgend) licentie voor gebruik 
framework, opdracht ontwikkelen en onderhoud 
(maatwerk)software 



Contract / scope  
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
Het contract omvat de scope van de door leverancier te 
verrichten werkzaamheden en daarop afgestemde  
verplichtingen en voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRACT 

 SCOPE 



Wat komen we in de praktijk tegen? Scope creep niet 
afgedekt door het contract 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRACT 

SCOPE 



Nog een variant… 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRACT 

SCOPE  SCOPE 



PRAKTIJKCASE 3: geen contract   
 
- Partnership tussen een organisatie en een leverancier 

voor bouw van innovatief systeem 
- Legio contractsversies; niets getekend; wel start met 

“pilotproject” 
- Torenhoge verwachtingen en ambities+intenties (uitrol 

naar vergelijkbare organisaties; prestigeproject en 
eventuele kick backvergoeding voor opdrachtgever  

- “pilotproject”: systeem wordt gebouwd, vergoeding op 
urenbasis met afspraak dat nog licentieprijs per jaar 
moet worden overeengekomen na oplevering.  

- Bouw systeem blijkt erg duur; geen uitrol, contract 
komt ook nooit tot stand 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRAKTIJKCASE 3: geen contract (vervolg) 
 
- Contract is nooit tot stand gekomen en evenmin 

overeenstemming over hoogte licentieprijs. Project 
loopt door maar niemand bij opdrachtgever wil er nog 
iets mee te maken hebben  
 

- Leverancier heeft veel niet-gefactureerd werk verricht 
om systeem generiek en toepasbaar voor andere 
organisaties te maken 
 

- Opdrachtgever wil wel zelf systeem blijven gebruiken, 
verder niet (zoals beloofd) meewerken uit uitrol 
 

- Leverancier – houder van de intellectuele eigendoms- 
rechten – wil wel (hoge) licentieprijs   
 

- Wie heeft er gelijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nut en noodzaak contractmanagement 
 
- Contractmanagement begint in de voorfase: dus voor 

sluiten van de overeenkomst 
 
- Bij het aangaan van de overeenkomst vaststellen van 

de scope  
 
- Verwachtingen en uitgangspunten? Zijn die voldoende 

uitgesproken en getoetst ? Realiteitsgehalte? Haalbaar? 
Hoe? Is er commitment? Business case?  

 
- Contractmanagement bewaakt ook rendement 

 
- Is er een basis om contract aan te gaan? Zo ja 

vastleggen van de contractuele afspraken 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRAKTIJKCASE 4: Meer werk of meerwerk?  
 
- Contract tussen internetbureau en opdrachtgever op 

basis van inkoopvoorwaarden van opdrachtgever  
 

- vaste prijs voor bouw en oplevering van de 
webapplicatie op basis van vastgesteld ontwerp 
 

- Gedurende het project wordt op de werkvloer door de 
developers en de groep van toekomstige gebruikers 
besloten om een aantal logischerwijs nodige 
functionaliteiten toe te voegen en die worden 
opgeleverd 
 

- Leverancier factureert zonder overleg het werk als 
meerwerk 

 
 
 
 
 
 
 



PRAKTIJKCASE 4: Meer werk of meerwerk?  
 
- Opdrachtgever vindt de factuur te hoog  

 
- Weigert daarnaast te betalen onder verwijzing naar de 

bepaling in de inkoopvoorwaarden: 
 
- “meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in 

aanmerking indien voorafgaand aan de 
werkzaamheden toestemming door opdrachtgever is 
verleend.” 
 

-> Wie heeft er gelijk? 
 
 
 
 
 
 
 



Nut en noodzaak van contractmanagement:  
 

- Relevante wijzigingen signaleren/monitoren  
 
-  beoordelen in het licht van het contract  
 
- zo nodig afspraken maken (wie mag de afspraken 

maken?)  
 
- Afspraken vastleggen, bijvoorbeeld in Dossier 

Afspraken en Procedures bijhouden (DAP) of in 
reguliere besprekingsverslagen 

 
 
 
 
 
 



Lessons Learned 
 
- Spanningsveld: contracten zijn statisch/de praktijk is 

dynamisch, net als contractmanagement  
 
- In de voorfase is vorming van een contractsdossier 

noodzakelijk in het contracteringsproces om vervolgens 
als sluitstuk van die fase tot een goed contract te 
komen en ook tijdens de uitvoering daaraan vast te 
kunnen houden 

 
- Tijdens de uitvoering van het contract ligt een taak om 

wijzigingen te signaleren  en adequaat te reageren 
zodat contracten (en het rendement erop) kunnen 
worden beheerst en risico’s en geschillen kunnen 
worden voorkomen 
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