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In deze casus sluit een onderwijsinstelling een over-
eenkomst met een ICT-leverancier voor het
ontwikkelen van een nieuwe applicatie voor de per-
soneelsadministratie. Met name de verzuimregis-

tratie is van belang, maar het nieuwe pakket zal breder 
zijn en moet de gehele personeelsadministratie kunnen 
automatiseren. Geheel overeenkomstig de trend zal het 
project agile worden uitgevoerd volgens de softwareont-
wikkelingsmethode scrum. Dat wil onder meer zeggen 
dat wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, waarvan 
ook medewerkers van de onderwijsinstelling onderdeel 
uitmaken. De onderwijsinstelling is op die manier recht-
streeks betrokken bij, maar ook deels verantwoordelijk 
voor het slagen van, het project.

Het project wordt onderverdeeld in tien iteraties, zoge-
naamde sprints, van drie weken. Na iedere sprint moet 
een deel van de software worden ontwikkeld en wer-
kend worden opgeleverd. Voor iedere sprint wordt een 
aantal uren afgesproken. Het totaalaantal afgesproken 
uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief 
bepaalt de vergoeding die de onderwijsinstelling voor de 
betreffende sprint aan de leverancier moet betalen.

Vertraging in het proces
Na een eerste inventarisatie-sprint gaat de ICT-leve-

rancier van start met de ontwikkeling van de software. 
Na sprint vier wordt echter nog steeds geen werkende 
software opgeleverd, omdat het opgeleverde vol fouten 
zit. Ook blijkt dat na de afgesproken tien sprints slechts 
25 procent van de oorspronkelijk beoogde functionaliteit 
zal zijn opgeleverd. Ook de belangrijkste, de verzuim-
registratie, zal nog niet volledig kunnen functioneren. 
Daarvoor zijn zeker 4 extra sprints van 3 weken met 
bijbehorende, door de onderwijsinstelling te betalen, 
uren nodig.

Het is van groot belang vooraf 
ruim aandacht te besteden aan 
juridisch hard te maken afspraken

De vertraging in het project leidt tot grote problemen. 
De beoogde efficiencyslag kan niet op het gewenste 
moment (voor het begin van het nieuwe schooljaar) 
worden gemaakt. Bovendien zijn tijd en middelen geïn-
vesteerd en zijn kosten gemaakt voor een project dat 
uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat zal leiden.
Ook is de onderwijsinstelling gedwongen om langer 
te blijven werken met de oude software, waardoor de 
daarmee gemoeide licentievergoedingen langer betaald 
moeten worden.

Beëindiging overeenkomst
Omdat het schoolbestuur het vertrouwen in de leve-
rancier heeft verloren, wil zij de overeenkomst met de 

leverancier beëindigen en de reeds door haar betaalde 
bedragen terugvorderen. Ook wil het bestuur de gele-
den schade op de leverancier verhalen.
Op het eerste gezicht lijkt dit een redelijke eis, de juridi-
sche werkelijkheid is echter anders.

Om te beginnen zijn in de overeenkomst tussen de 
onderwijsinstelling en de leverancier namelijk onvol-
doende harde afspraken gemaakt over de omvang en 
kwaliteit van de door de leverancier te leveren software. 
Daardoor is discussie mogelijk over de vraag in hoe-
verre de leverancier überhaupt tekort is geschoten in de 
nakoming van haar verplichtingen. De leverancier verwijt 
de onderwijsinstelling daarbij dat zij onvoldoende bij het 
project betrokken is geweest en dat dit de oorzaak is 
van het mislukken van het project.

Daarnaast heeft de leverancier bij de totstandkoming 
van de overeenkomst zijn eigen algemene voorwaarden 
van toepassing verklaard. Deze voorwaarden bepa-
len onder meer dat de leverancier niet meer dan een 
inspanningsverplichting (en geen resultaatverplichting) 
heeft. Ook staat er in dat beëindiging van de overeen-
komst niet kan leiden tot terugbetaling van bedragen
die voortkomen uit daadwerkelijk gewerkte uren door de 
leverancier, zelfs als die uren niet tot werkende software 
hebben geleid. Tevens blijkt dat iedere aansprakelijk-
heid van de leverancier beperkt is tot het bedrag van de 
facturen over de laatste 3 maanden. Ook komt de
onderwijsinstelling er nog achter dat zij niet de intellec-
tuele eigendomsrechten heeft verkregen op de software 
die tot dan toe ontwikkeld is, en dat zij die slechts 
krijgen, nadat zij het volledige overeengekomen bedrag 
(voor 10 sprints) aan de leverancier heeft betaald.

De onderwijsinstelling heeft dus niet de software gekre-
gen waarop zij had gerekend, terwijl daarvoor wel fors 
is betaald. Ook de geleden schade zal vermoedelijk niet 
(geheel) op de leverancier verhaald kunnen worden. 

Maak vooraf goede juridische afspraken
Uit voorgaande blijkt dat het bij ICT-projecten van groot 
belang is vooraf ruim aandacht te besteden aan juridisch 
hard te maken afspraken. Forse investeringen en de 
dagelijkse bedrijfsvoering zijn in het geding.

Bij een klassiek ICT-project, waarbij de leverancier zich 
verplicht een vooraf gedetailleerd omschreven software-
pakket te leveren en waarbij tijdens de ontwikkeling 
minder betrokkenheid van de onderwijsinstelling wordt 
verwacht, is het onder meer van belang afspraken te 
maken over de omvang en kwaliteit van de software, de 
termijn waarbinnen deze werkend opgeleverd dient te 
worden en eventueel meerwerk.

Bij een project zoals bovenstaande, waarbij vooraf 
minder in detail vaststaat wat door de leverancier dient 
te worden opgeleverd en waarbij een grotere betrokken-
heid van de onderwijsinstelling wordt verwacht, spelen 
andere zaken. Van belang is onder meer aandacht te 
besteden aan de afspraken over de wijze waarop het 
project door de leverancier wordt begeleid en welke 
betrokkenheid van de onderwijsinstelling daarbij wordt 
verwacht. Ook de kwaliteit en betrokkenheid van de 
door de leverancier in te zetten medewerkers en hoe 
die kwaliteit en inzet worden geborgd, moet worden 
vastgelegd.
Verder is het onder meer van belang om duidelijke 
afspraken te maken over intellectuele eigendomsrech-
ten, de verplichtingen van de leverancier met betrek-
king tot het herstellen van fouten in de software en het 
onderhoud van de software (bijvoorbeeld het verwerken 
van wetswijzigingen en het geschikt maken van de soft-
ware voor een nieuw besturingssysteem).

Net als in iedere overeenkomst, is het ook voor een 
contract met een ICT-leverancier verder van belang 
goed vast te leggen onder welke voorwaarden de 
onderwijsinstelling de overeenkomst met de leverancier 
kan beëindigen en van haar betalingsverplichting kan 
worden ontslagen. Tot slot zal af een goede overeen-
komst ook een passage bevatten over een eventuele 
schadevergoeding, als de leverancier haar verplichtingen 
niet nakomt.
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Uw leverancier  
komt zijn afspraken 
niet na

Bij het inhuren van deskundigheid op het gebied van 
ICT kan veel misgaan, zo blijkt maar al te vaak. Met 
onderstaande (fictieve, maar op de werkelijkheid 
gebaseerde) casus wordt inzichtelijk tegen welke 
juridische problemen een onderwijsinstelling kan 
aanlopen als een leverancier zijn afspraken niet 
nakomt.
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verhalen lijkt een redelijke eis, de juridische 
werkelijkheid is echter anders


