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Agenda

Welkom + inleiding 

Robert Grandia - advocaat

Outsourcing en de exit in juridisch perspectief 

Robert Grandia - advocaat

Lessen voor informatiemanagement 

Jaap van Rees - onafhankelijk adviseur

De Exit geregeld 

Rob Minke - Atos Origin

Discussie met de sprekers en afsluiting 



De exit bij outsourcing in 

juridisch perspectief



Outsourcing: een koepelbegrip

- Transacties waarbij een derde bedrijfsfuncties gaat 

verlenen die een organisatie eerder zelf verrichte

- Kenmerken 

- contractuele basis, duur, middelen en mensen

- Terminologische spraakverwarring

- Outtasking, ASP, SaaS en hosting quasi-outsourcing

- interne outsourcing middels shared services center

- Off shore outsourcing/off shoring , far shoring, near shoring, east shoring

- insourcing en backsourcing

- Vervolgsourcing



Exit: nadere verkenning

- Bereiken van (natuurlijk) einde van de contractsduur

- Beëindiging door partijen met wederzijds goedvinden

- Opzegging contractueel gefaciliteerd  

- Ontbinding (wegens tekortschieten)



Hoe is de exit geregeld in contracten en 

wat als deze niet is geregeld

Bieden de veel gehanteerde modelcontracten en 

voorwaarden een (adequate) regeling?

- ICT~Office Voorwaarden (2009)

- FENIT-voorwaarden (2003) 

- BIZA-modelcontracten (1995) 

- ARBIT (2010) 



Een voorbeeld uit de praktijk: de 

exitregeling uit de ARBIT 2010 uitgelicht

“32.1. Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, doet 
Wederpartij op eerste verzoek van Opdrachtgever datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk 
is om er voor te zorgen dat een nieuwe Wederpartij of Opdrachtgever zelf zonder 
belemmeringen de uitvoering van de Overeenkomst kan overnemen en/of een 
soortgelijke Prestatie ten behoeve van Opdrachtgever kan verrichten. Tevens retourneert 
Wederpartij aan Opdrachtgever onverwijld alle haar door Opdrachtgever ter hand 
gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere goederen (waaronder begrepen 
gegevens- en informatiedragers). 

32.2. Anders dan in geval van ontbinding van de Overeenkomst krachtens het bepaalde 
in artikel 30 leden 1 of 3 verricht Wederpartij de in artikel 32.1 bedoelde diensten tegen 
de in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij gebreke daarvan tegen de in 
het algemeen door Wederpartij gehanteerde tarieven en nader overeen te komen 
condities. De in artikel 32.1 bedoelde diensten worden eveneens kosteloos verricht 
indien het bepaalde in de laatste volzin van artikel 30.4 van toepassing is.” 

(Artikel 32 ARBIT 2010)



De exitregeling uit de ARBIT 2010 

uitgelicht (vervolg)

Discussievraag voor de zaal en de sprekers:

biedt de regeling een adequate 

basis voor een exit?



Onderwerpen voor de exitregeling in de 

outsourcingscontracten

- Medewerking aan exit en continuiteit

- Kennisoverdracht (data, documentatie, opleidingen)

- Kosten medewerking door leverancier

- Zorgdragen voor exitplan volgens specs+updaten

- Activa; optie/plicht om terug te nemen?

- Overeenkomsten en (rechten op) software

- Medewerkers

- Doorlopende dienstverlening na exit (overgangsperiode)

- Hoe wordt de exitregeling up to date gehouden zodat

deze bij exit effectief blijkt?



De exit bij outsourcing in juridisch 

perspectief

Lessons Learned:

- De basis voor een goede exit wordt gelegd bij de 

aanvang van de outsourcingsrelatie

- Zorg voor een exit-regeling in outsourcingscontract

- Let op: Een goede exit-regeling is maatwerk

- Bewaak de exitregeling en actualiseer deze gedurende 

de looptijd  (periodieke evaluatie en aanpassing)


