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Risicobeheersing bij ICT-projecten binnen de rijksoverheid

Als overheid bent u één van de grootste inkopers van ICT in Nederland. Vanwege de complexiteit en 

onvoorspelbaarheid van ICT-projecten gaat de inkoop van ICT vaak gepaard met bijzondere risico’s. 

Onlangs stelde de Commissie Elias in haar eindrapportage vast dat overheden bij de beheersing van dit 

soort risico’s voor grote uitdagingen staan.  

Vragen die u mogelijk bezig houden tijdens de aanloop naar een ICT-project zijn:

• Hoe vergroot u de kans dat uw ICT-project binnen budget en planning wordt afgerond? 

• Wat is de meest geschikte vorm van aanbesteden? 

• Hoe kunnen discussies over meerwerk worden beperkt? 

• Hoe waarborgt u dat de samenwerking kan worden beëindigd als het project niet meer te redden 

is? Op welke wijze kan de opdracht vervolgens door een derde partij worden afgemaakt? 

• Hoe kan vendor lock-in worden voorkomen?

• Is cloud computing een oplossing? Welke randvoorwaarden moeten daaraan gesteld worden?

• Hoe moet u omgaan met persoonsgegevens en privacy-inbreuken, ook in verband met dataopslag 

buiten Europa?

Legal check

Voor overheden voeren wij regelmatig een legal check uit, waarbij wij snel en tegen een vooraf 

vastgestelde prijs de belangrijkste juridische risico’s van een ICT-project in kaart brengen. De legal check 

bestaat uit twee fasen. De eerste fase vindt plaats voordat het contract wordt opgesteld. In een 

gesprek met de betrokken personen worden belangrijke aandachtspunten gesignaleerd en in kaart 

gebracht. Denk aan vragen als: hoe komt de gekozen projectvorm terug in het contract, welke 

juridische bepalingen moeten van het contract deel uitmaken, kan volstaan worden met een 

verwijzing naar de ARBIT-voorwaarden, welke bijlagen worden bijgevoegd? In de tweede fase wordt 

het conceptcontract door ons beoordeeld op potentiële risico’s en zo nodig voorzien van 

tekstvoorstellen.

Ons team

Pels Rijcken heeft een ICT-team dat zich richt op het oplossen van de belangrijke vragen en het 

beheersen van de daarmee verbonden risico’s bij ICT-projecten. Ons team bestaat uit specialisten op 

het gebied van het ICT-contractenrecht en het aanbestedingsrecht. Het team heeft brede ervaring met 

overheidsprojecten en alle vormen van ICT-sourcing, waaronder bouw en licentiering van software, 

outsourcing en cloud computing. 

Mocht u vragen hebben over de legal check of ziet u zich binnen een ICT-project op een andere wijze 

geconfronteerd met onderwerpen die juridische aandacht behoeven, neem dan vrijblijvend contact op 

met Meine Dijkstra. 

Wij denken graag met u mee!
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