THema: inkoop / outsourcing

Juridisering van het inkoopproces

Kan een inkoper nog
zonder wetboek?
Of je het nu leuk vindt of niet, het inkoopproces wordt steeds juridischer. Een
overzicht van een aantal mogelijke valkuilen en een antwoord op de vraag of
inkoopafdelingen van grote organisaties vandaag de dag nog wel zonder een
jurist kunnen.
door Royan van Velse en Ezra Ricker
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debet aan, maar de wil om de belangen van de partijen zo goed mogelijk te borgen speelt ook een rol.
Tijdens een inkooptraject wordt de ‘battle of
forms’ dan ook steeds onherroepelijker. Welke
voorwaarden zijn van toepassing en welke prevaleren? Welke clausules worden opgenomen in het
contract en welke niet? Tot hoe ver reikt de directe
schade? Om de aansprakelijkheid te beperken
kunnen partijen immers afspraken maken. Doen
zij dit niet, dan is de aansprakelijkheid op zijn
ruimst. De wet zegt hier iets over en alhoewel iedere Nederlander de wet hoort te kennen, is die kennis vanzelfsprekend niet bij iedereen aanwezig.
Die kennis echter kan een hoop ellende besparen.
Hoe vaak staat er niet in verkoopvoorwaarden dat
de aanbiedende partij slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting?
Landelijk gebruikte ICT-voorwaarden zijn hier
een goed voorbeeld van. Hoe vaak worden de
voorwaarden überhaupt goed gelezen? Het zijn
vaak pagina’s vol met kleine lettertjes. Deze voorwaarden zijn meestal in het voordeel van één van
de partijen opgesteld. Het is van belang om bij
het afsluiten van de overeenkomst vast te stellen
hoe het evenwicht kan worden hersteld.
Een inkoper met zijn naslagwerk: de wettenbundel.

houd kent? Zo gaat art 6:74 BW over de wanprestatie, art 6:82 BW over verzuim, art 6:248 BW
over het beginsel van redelijkheid en billijkheid.
Het zijn enkele voorbeelden van bepalingen die
van invloed zijn op de overeenkomsten die tussen
inkopers en leveranciers worden afgesloten.

‘Hoe vaak
worden de
voorwaarden
überhaupt
goed
gelezen?’

Juridische procedures
Als contracten verschillend worden geïnterpreteerd door partijen, kan dit leiden tot een gang
naar de rechtbank, ook in de ziekenhuiswereld.
Een recent voorbeeld is een kort geding van het
Jeroen Bosch ziekenhuis tegen een leverancier
van een elektronisch patiëntendossier. Deze was
in gebreke gebleven bij de implementatie en ople-
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maart 2015 van het St Anna ziekenhuis in
Geldrop tegen de horecaondernemer in het ziekenhuis. Dit ging over het al dan niet mogen
schenken van gratis koffie aan bezoekers van poliklinieken. Op basis van het contract stelde de
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de inkopende partij ook in de fase voor het sluiten van de overeenkomst aansprakelijk zijn als de
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onderhandelingen voortijdig worden afgebroken.

Procedures en contracten worden complexer. De
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komst zo compleet mogelijk te maken. Dit kan
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maar er zijn ook complexe trajecten waarbij een

terwijl een generieke, algemene tekst vaak veel

juridisch oog niet mag ontbreken.

toepasselijker is. Overeenkomsten worden dus
dikker, nog steeds met de insteek om ze nooit nodig te hebben. Maar wanneer er bijvoorbeeld bij
wanprestatie toch een keer naar wordt gegrepen,
hoopt de eisende partij inderdaad de juiste zinsneden opgenomen te hebben. Dat kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar een duidelijke SLA,
die overigens ook wel eens wordt ‘vergeten’. Als
overeenkomsten buiten de grenzen van ons land

‘Overeenkomsten
worden
steeds dikker,
maar met de
insteek om ze
nooit nodig te
hebben’

Jurist op de inkoopafdeling?
De inkoopafdeling zal steeds meer een beroep
moeten doen op een jurist. De inkoopafdeling van
de toekomst, zeker voor grotere organisaties, zal
dan ook een jurist in zijn midden hebben. Een inkoper (of inkoopmanager) zal deze kennis zelf opdoen, of een jurist zal zich meer bekwamen in het
inkoopvak. Een contract moet namelijk niet alleen

worden afgesloten ontstaan overigens nog meer

juridisch van aard zijn, maar ook nog uitvoerbaar,

valkuilen, waar we hier niet verder op ingaan.

en daar zorgen de inkoopkennis en de juridische
kennis in gezamenlijkheid dan voor. En dat nog

Soorten contracten
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zoveel meer. Er zijn punten in een contract die
van toepassing zijn op de leveringen, waaronder
de incoterms, er worden bijzondere regels gesteld
aan MVO, de schadeclausule is altijd weer onderwerp van discussie en het lijkt erop dat geen contract hetzelfde is. Contractmanagement, het opstellen én het bewaken van de naleving van de
inhoud, is geen sinecure gezien die veelzijdigheid.
Risicomanagement
Een overeenkomst is uiteindelijk bedoeld om vast
te leggen wat partijen beogen en om deze te be-
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van risico en aansprakelijkheid.
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