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De hoofdzaken 
van een facilitair 
contract

In de relatie tussen opdrachtgever en leverancier spelen de contractueel vastge-
legde afspraken een grote rol om te komen tot goed en effectief contractmanage-
ment. Een overzicht van enkele belangrijke zaken. MR. DRS. TSONG HO CHEN*

Facilitaire diensten worden vaak 
in de vorm van duurovereen-
komsten afgenomen. Hierbij 

verplicht de dienstverlener zich om 
gedurende de looptijd van de overeen-
komst een aantal diensten te leveren. 
Bij dergelijke contracten is degelijk 
contractmanagement van groot 
belang: het verzekert de opdrachtgever 
ervan dat de overeengekomen kwaliteit 
en prijs worden nagekomen. 
In dit artikel aandacht voor wat aan 
het contractmanagement voorafgaat, 
oftewel welke zaken moet men, in de 
fase van inkoop of aanbesteding, con-
tractueel goed regelen om later, in de 
fase van contractmanagement, niet in 
de problemen te komen?

Conceptcontract
Bij een Europese aanbesteding is tegen-
woordig een conceptcontract als één 

van de aanbestedingsstukken onmis-
baar. Immers, pas als alle wederzijdse 
rechten en plichten nauwkeurig zijn 
vastgelegd, is de inhoud van de op-
dracht in voldoende mate bekend. En 
bij een aanbesteding is het een harde 
eis uit de jurisprudentie dat de inhoud 

van de opdracht en de verwachte afna-
me voldoende nauwkeurig omschreven 
zijn. Het is trouwens ook inkooptech-
nisch verstandig hieraan vast te hou-
den, omdat dan de kans het grootst is 
dat de inschrijvers hun prijzen nauw-
keurig kunnen calculeren. Is hun on-
zekerheid te groot, dan vertaalt zich 
dat onvermijdelijk in een (misschien 
onnodig hoge) risico-opslag.

Duidelijk is dat het conceptcontract bij 
een aanbesteding door de opdrachtge-
ver wordt opgesteld en hoogstens op 
enkele punten zal worden aangepast 
naar aanleiding van vragen van in-
schrijvers.
Bij een inkoopprocedure die niet gere-
guleerd is door het aanbestedingsrecht, 
kan dat anders zijn. Een onervaren op-
drachtgever, die bijvoorbeeld voor het 
eerst zijn schoonmaak gaat uitbeste-

den, zal doorgaans niet in staat zijn 
om meteen een goed conceptcontract 
op te stellen. Wordt hiervoor een ad-
viesbureau ingehuurd, dan is de kans 
aanwezig dat een inkoopprocedure 
wordt uitgevoerd die maar weinig ver-
schilt van een Europese aanbesteding.

Er zijn recent enkele gevallen geweest 
waarin een particuliere opdrachtgever 
door een afgewezen inschrijver in kort 
geding werd gedagvaard en waarbij de 
voorzieningenrechter de algemene be-
ginselen van het aanbestedingsrecht 
analoog toepaste, zodat er op het oog 
nauwelijks verschil is met een kort ge-
ding tegen een overheidsorgaan. Dit is 
tegenwoordig helaas niet te vermijden, 
althans als men een inkoopprocedure 
kiest die sterk lijkt op een Europese 
aanbesteding. 

Het is ook mogelijk dat de opdrachtge-
ver gesprekken voert met één of meer 
door hem geselecteerde leveranciers. 
Dan is het goed mogelijk dat die leve-
ranciers elk hun eigen standaardcon-
tract aanbieden als basis voor de on-
derhandelingen. 
In deze situatie kan het aanbestedings-
recht geen rol spelen omdat aan de be-
langrijkste voorwaarde, namelijk dat 
alle inschrijvers op basis van hetzelfde 
conceptcontract een aanbieding doen, 
niet is voldaan. Overigens zal men dan 
toch op grond van het civiele recht 
verplicht zijn alle uitgenodigde leve-
ranciers gelijk te behandelen en een 
eerlijke kans te geven om de opdracht 
te verwerven.

Algemene bepalingen
Uit welke onderdelen moet het con-
ceptcontract bestaan? In de eerste 

Bij aanbestedingen wordt steeds vaker 
 gekozen voor ‘functioneel specifi ceren’
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plaats moet het conceptcontract de ge-
bruikelijke voorwaarden bevatten, zoals 
ingangsdatum, looptijd, beëindiging 
(door opzegging of ontbinding), rege-
ling in geval van faillissement, prijzen 
en betalingscondities, garanties, aan-
sprakelijkheid, boeteclausules, schade-
vergoeding in geval van toerekenbare 
tekortkoming, onderaanneming, over-
name van contract, verzekering en be-
taling van belasting en premies.

Een volledig overzicht van dit soort 
contractbepalingen is eenvoudig te ver-
krijgen door bijvoorbeeld de algemene 
voorwaarden van brancheorganisaties 
te bekijken. Het zal op dit punt bij faci-
litaire contracten vrijwel uitsluitend 
gaan om standaardvoorwaarden die 
geen al te specialistische kennis verei-
sen.

Dit ligt anders bij de contractbepalin-
gen die rechtstreeks verband houden 
met de inhoud van de opdracht. Hier-
voor is detailkennis nodig die alleen bij 
vakspecialisten aanwezig is.

Specifieke (inhoudelijke) bepalingen
Het is in het kader van dit artikel niet 
mogelijk om een overzicht te geven 
van specifieke bepalingen die recht-
streeks verband houden met de inhoud 
van de opdracht. Daarom wordt vol-
staan met enkele algemene opmerkin-
gen ten aanzien van drie soorten af-
spraken: 
a. afspraken over oplossen van inciden-

ten;
b. afspraken over reguliere dienstverle-

ning en kwaliteit;
c. afspraken over financiële bepalingen.

Ad a. Afspraken over oplossen van inci-
denten
Een modern facilitair contract bevat 
één of meer bijlagen waarin de dien-
sten en de gewenste frequentie en 
kwaliteit in detail zijn beschreven. 
Meestal wordt ook aandacht besteed 
aan procedures voor het oplossen van 
problemen (hierna: ‘incidenten’) geca-
tegoriseerd naar de mate van ernst. 
Voorbeeld: een kraan die een klein 
beetje lekt, hoeft niet binnen een uur 
gerepareerd te worden, terwijl een uit-
gevallen cv-ketel in de winter natuur-
lijk nog dezelfde dag gerepareerd moet 
worden. 

In de tabel hieronder een voorbeeld 
van twee incidenten inclusief de bijbe-
horende service levels.

De reactietijd geeft aan hoe snel de 
helpdesk moet melden wanneer en 
hoe het incident zal worden opgelost. 
De service levels in dit voorbeeld zijn 
de reactietijden en oplostijden.
Het spreekt vanzelf dat hoge service 
 levels (dus snelle reactietijden en op-
lostijden) duur zijn. Wil men bijvoor-
beeld dat een defecte koffieautomaat 
binnen een uur gerepareerd wordt, 
dan is dat alleen mogelijk als de 
dienstverlener continu technisch per-
soneel  beschikbaar heeft op of vlak bij 
de locatie. Dit zal doorgaans een on-
verstandige en dure eis zijn, omdat dat 
technisch personeel dan een groot deel 

van de tijd niet productief is. Het is 
waarschijnlijk veel goedkoper om twee 
automaten dicht bij elkaar te plaatsen, 
zodat vrijwel altijd minimaal één auto-
maat beschikbaar is.
Ook moet duidelijk worden vastgelegd 
hoe de kosten in verband met het op-
lossen van incidenten worden voldaan: 
in het geval van regelmatig terugkeren-
de eenvoudige incidenten is een ‘lump 
sum’ in de vorm van een vast bedrag 
per maand mogelijk, terwijl voor niet-
frequente complexe incidenten in de 
regel alleen een afrekening per geval 
mogelijk zal zijn.

Ad b. Afspraken over reguliere dienstver-
lening en kwaliteit
De hoofdzaak van een facilitair con-
tract is doorgaans niet het oplossen 

Incident Ernst Reactietijd Oplostijd

Kapotte koffiemachine laag 4 uur 2 dagen

hoog 15 minuten 1 uur

Storing in de verwarming laag 4 uur 2 dagen

hoog 15 minuten 4 uur

Tabel. Voorbeeld van mogelijke reactie- en oplostijden (van twee incidenten) die in een 
contract opgenomen kunnen worden.
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van incidenten, maar de reguliere, pe-
riodieke dienstverlening. Hier worden 
de service levels eerder geformuleerd als 
kwaliteitseisen: hoe vaak en hoe gron-
dig wordt er schoongemaakt, hoe vaak 
wordt er ’s nachts een ronde gelopen 
ter voorkoming van inbraak, welke 
producten worden aangeboden in de 
kantine, enzovoort. 

Bij aanbestedingen wordt de laatste tijd 
steeds vaker gekozen voor een model 
van ‘functioneel specificeren’: er wordt 
niet in detail vastgelegd hoe de dien-
sten worden verricht, maar alleen het 
resultaat wordt gedefinieerd. Een voor-
beeld uit de catering: bij het maande-
lijkse klanttevredenheidsonderzoek 
mag het rapportcijfer niet lager dan 
een 7 zijn. Hoe de cateraar de kantine 
exploiteert om aan die eis te voldoen, 
is zijn zaak. 
Uiteraard moet wel een boeteclausule 
zijn opgenomen en moeten eventueel 
andere sturingsinstrumenten aanwezig 
zijn, zoals het mogen voorschrijven 
van bepaalde producten of menu’s om 
de klanttevredenheid op het minimale 
peil te houden. 
Voor het prijsmodel heeft functioneel 
specificeren grote consequenties om-
dat hierbij niet meer per verrichting 
kan worden afgerekend. Het contract-
management richt zich bij een derge-
lijk functioneel contract vrijwel uitslui-
tend op het beheersen van de kwaliteit 
en zal dus betrekkelijk weinig inspan-
ning vergen. 

Belangrijk onderdeel van ieder facili-
tair contract zijn de bepalingen die het 
mogelijk maken de kwaliteit te beheer-
sen. Het gebruik van een standaard-
kwaliteitssysteem wordt daarbij sterk 
aanbevolen. Regelmatige rapportage, 
kwaliteitscontroles door de opdracht-
gever en boetes (of bonus-malusrege-
ling) zijn de belangrijkste instrumen-
ten om de kwaliteit te garanderen.
Controle op de naleving van wettelijke 
bepalingen (zoals de Warenwet) kan 
onderdeel zijn van de kwaliteitscontro-
le. Maar de naleving van bepaalde re-
gelgeving moet afzonderlijk in het con-
tract worden opgenomen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de Arbeidsomstan-
dighedenwet die immers zowel voor de 
dienstverlener als de opdrachtgever 
verplichtingen met zich meebrengt.

Ad c. Afspraken over financiële bepalin-
gen
Minstens zo belangrijk als afspraken 
over de kwaliteit zijn de financiële be-
palingen in het contract. Er zijn veel 
mogelijkheden om de prijs van de 
dienstverlening te bepalen, wat uiter-
aard nauw samenhangt met de inrich-
ting daarvan.
Het eenvoudigst is het om een vast be-
drag per maand in rekening te brengen 
met daarnaast afspraken over verreke-
ning van meer- en/of minderwerk. Dit 
laatste vereist naast controle op de ver-
richte prestaties ook controle van de 
boekhouding van de leverancier, iets 
wat zeker contractueel moet worden 
vastgelegd. 

Een geval waarin per verrichting wordt 
afgerekend is het verzorgen van de 
maaltijden voor patiënten in een zie-
kenhuis op ‘cost plus’-basis. Hierbij be-
taalt de opdrachtgever eenvoudig alle 
kosten van het verzorgen van de maal-
tijden plus een management fee. Voor-
deel is dat de opdrachtgever volledige 
controle heeft over de dienstverlening: 
hij betaalt immers alles.

Duidelijk is dat bij deze constructie het 
contract bepalingen moet bevatten die 
de opdrachtgever in staat stellen de 
kosten in de hand te houden en te 
controleren dat hij niet méér betaalt 

dan afgesproken. Men kan bij deze 
constructie het contractmanagement 
meer sturingsmogelijkheden geven 
door incentives in te bouwen, bijvoor-
beeld dat de leverancier 25 procent van 
eventuele gerealiseerde besparingen 
mag behouden.

Conclusie
Hoe men de dienstverlening ook defi-
nieert in het contract, er moeten altijd 
bij die definitie passende contractbepa-
lingen zijn die een effectief contract-
management mogelijk maken. «
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*  mr. drs. Tsong Ho Chen is aanbestedings-

specialist en partner bij Aiber in Breukelen 

(www.aiber.nl).
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