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rd inaanvaringmet IT-bedrijven
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rijksbreedleveranciersmanagementomderelatie
metstrategischeICT-leveranciersbeter tekunnen
monitoren en sturen. Die inrichting begint haar
vruchten af te werpen.Met Oracle zijn inderdaad
harde noten gekraakt. Dat heeft nuwel geleid tot
betere afspraken.’

Krikke, die al ruim twintig jaar als een expert
geldt ophet gebied van licentiebeheer enhonder-
denauditzakendeed,wil inmeeralgemenezinwel
zeggen: ‘Als veel organisaties, groot en klein, zich
gevangen voelen, rijst de vraag of demarkt naar
behoren functioneert.’

Ze benadrukt dat ondernemingen zoalsMicro-

soft,OracleenSAPwaardevolleproductenleveren
waareenprijskaartjeaanmaghangen. ’Neemthet
gebruik van software binnen een organisatie toe,
dan is bijbetaling op zijn plaats.Wie dan opzette-
lijkverzuimtbij tekopen,moetopdeblarenzitten.’

Maardaar ismeestalgeensprakevan,aldusKrik-
ke: ‘Wietegoedertrouwisenzijnuiterstebestdoet
de regels te volgen, kan bij een audit alsnog ver-
rast worden door onverwachte en hoge claims tot
bijbetaling. Claims die bovendien niet per se ge-
lijke tred houdenmet de toename in het gebruik
vandesoftware. Zokanookeensimpelewijziging
in de IT-architectuur of toepassing van een nieu-
we technologie leiden tot een forse claim, terwijl
het aantal eindgebruikers niet is toegenomen.
Voeg daaraan toe de soms complexe documenta-
tie, leveranciersvriendelijke algemene voorwaar-
deneneenverkoopafdelingvande leverancierdie
targetsmoethalen, enhet recept voordegevoelde
wurggreep is gegeven.’

Deopkomstvandecloudspeeltdaarbijeencom-
plicerende rol: klanten stappen in toenemende
mateovernaareenomgevingwaarbij alleproduc-
ten van één leverancier komen, vaak geloktmet
scherpeprijzen.Datscheeltmanagementtijdmaar
levert ook eengrotere afhankelijkheidop.

Diverse door het FD geraadpleegde advocaten
hebben in het verleden temaken gekregenmet
deze problematiek.Maar de afhankelijkheid van
draaiende software is zo groot dat bijna in alle ge-
vallen de uitkomst een schikking is, inclusief een
geheimhoudingsverklaring.

Beidepartijenbelovenniets overde inhoud (en
de hoogte) van de schikking naar buiten te bren-
gen,waardoordeomvangvanhetprobleemnooit
indeopenbaarheid komt.

Uitgesprekkenmetbetrokkenenkomenniette-
minvoorbeeldennaar vorenwaarpublieke instel-
lingenhardinaanvaringzijngekomenmetleveran-
ciers.ZosloegjarengeledendepaniekbijhetUWV
toe, toenOracle eenclaimvan€23mlnneerlegde.
DeinstantiehadindeogenvandeOracle-mensen
meersoftwaregebruiktdanvolgensdelicentiewas
toegestaan.Demanier van tellen bleek echter on-
duidelijkennauwelijks teonderbouwen.Ermoest
een teamvaneenvandeduursteadvocatenkanto-
ren aan te pas komen omhet bedrag uiteindelijk
terug te onderhandelennaarnul.

Diverse ziekenhuizenwerden eveneens gecon-
fronteerdmetmoeilijktebevattenclaimsuitaudits
waaruit zou blijken dat gehandeld is in strijdmet
de licentievoorwaarden.

DeNederlandsepolitieraakteinconflictmetMi-
crosoft.Dooreeninternmisverstandwaseenaantal
verkeerde licenties aangekocht. Toengeprobeerd
werddefout teherstellen,gafMicrosoftniet thuis.
Er was immers getekend. Een—enigszins klant-
vriendelijke — oplossing was onbespreekbaar.
Uiteindelijk leverde het de landelijke politie een
verlies van€3mlnop.

“
‘De vraag rijst
of demarkt
naarbehoren
functioneert’
Judica Krikke
advocaat bij Stibbe

JURIDISCH

Interesse van
accountants
voorplanSRK
Advies- en accountantsorgani-
saties kijkenmet grote interesse
enbegripnaarhet initiatief van
rechtsbijstandsverlener SRKom
demarkt voor juridischehulp
open tebreken.Doormet eigen
advocatennaarbuiten te treden,
zónder oppapier eenadvocaten-
kantoor te zijn, gaat dekleine
organisatie lijnrecht in tegende
spelregels voorde advocatuur.
SanderDekker,minister voor
Rechtsbescherming, heeft ook
orennaardeplannen.
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HANDEL

De verfijnde
trucs van het
protectionisme
Sindshet uitbreken vandehan-
delsoorlogkijkt iedereennaar
de importheffingen.Maar lan-
denhebbenmeer effectievema-
nierenomdeeigenmarkt af te
schermen.Vankleinepesterijen
tot verborgen subsidies.Hoedoet
Nederlandhet opdit vlak? ‘Wij
hebbendeEuropese regels te
volgen,maarnatuurlijk kunnen
ons rechtssysteemenonze instel-
lingenbelemmeringenopwer-
pen’, zegt StevenBrakman,hoog-
leraar internationale economie.
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ECONOMIE

‘Loodgieters’
krijgenNobelprijs
voordeEconomie
Omteachterhalenwelkemaat-
regelenwerkenbij het bestrijden
vanarmoede, enwelkeniet, is
veldwerknodig.Dat betogen
‘loodgieter-economen’Abhijit
Banerjee, EstherDufloenMi-
chaelKremer, die voorhunon-
derzoeknaar armoedebestrijding
deNobelprijs voor deEconomie
kregen toegekend.De economen
testenopmicroniveauhulppro-
gramma’s, zoals het verstrekken
van voorbehoedmiddelen, of
verbetering vanonderwijs.
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P O L I T I E K

Nederlandse
steunvaltweg
voor verdrag
metCanada

Van onze correspondent
DenHaag

Nederland zal het vrijhandelsver-
dragCetatussendeEUenCanada,
dat al deels wordt toegepast, niet
ratificeren.DePvdAzeigisterenhet
verdrag in de huidige vormniet te
steunen.Daardoorisergeenmeer-
derheid indeEersteKamer.

GroenLinkslanceerdeafgelopen
weekend eenpubliciteitscampag-
netegenratificatievanhetvrijhan-
delsverdrag.Viae-mailriepdepartij
sympathisantenopPvdAenChris-
tenUnieaanteschrijvenomzichte-
genCeta te keren.Die zoudennog
niethebbenbeslotenhoezij tegen
hetverdragmetCanadaaankijken.
‘IndeCeta-tekstdienuvoorligt, isde
beschermingvanbelangrijkezaken
(...)onvoldoendegeregeld.Daarom
zal de PvdA tegenhet investerings-
verdragvanCetaindezevormstem-
men’, twitterdePvdA-fractievoorzit-
terLodewijkAsscher vervolgens.

Departij heeft al in2017bezwa-
ren geuit tegen demanier waarop
hetverdragconflictbeslechtingre-
gelt, aldus eenwoordvoerder. ‘In
die zin is ons standpunt helemaal
nietnieuw.’Deomstredenconflict-
regeling is later aangepast, maar
voldoetnogsteedsniet, zegthij.
‘Naar aanleiding van het me-

diaoffensief vanGroenLinks is de
PvdA gevraagdhoewij erin staan.
Dat hebben we toen maar nog
eens op onze site gezet’, aldus de
woordvoerder. Daar schrijft PvdA-
KamerlidKirsten vandenHul dat
de belangen van werknemers en
van maatschappelijke organisa-
tiesonvoldoendewordengeborgd.
‘Indetekstdienuvoorligt, isdebe-
scherming van belangrijke zaken
zoalseerlijkearbeid,milieuendie-
renwelzijn onvoldoende geregeld.
Daaromzal de PvdA tegenhet in-
vesteringsverdragvanCeta indeze
vormstemmen’,aldusVandenHul.

Ceta is in 2016 doorNederland
getekend,maarmoetnogdoorbei-
deKamers.Hetverdragtreedtoffi-
cieel inwerkingalsalleEU-landen
enCanadahebbengeratificeerd.
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ADVERTENTIE

J U R I D I S C H

Openbreken juridischemarktwekt
interesse adviseurs enaccountants

RémyBaurichter en Jeroen Piersma
Amsterdam

Advies- enaccountantsorganisatieskij-
kenmetgrote interesseenbegripnaar
het initiatief van rechtsbijstandsverle-
ner SRK om demarkt voor juridische
hulp open te breken. Doormet eigen
advocaten naar buiten te treden, zón-
der op papier een advocatenkantoor
te zijn, gaat de kleine organisatie lijn-
recht in tegendespelregels voordead-
vocatuur.
Firma’s zoals PwC, EY en Deloitte

zijn al decennia actief op de lucratie-
ve juridischemarkt,maarhoudenzich
aan de spelregels van de Nederlandse
Orde van Advocaten (Orde). Ze beper-

kenzich tothetgevenvan juridischad-
viesenhetbemiddelentussenruziënde
partijen.Als zeklantenvoorde rechter
bijstaan,mogen ze dat alleendoenop
die rechtsgebieden waar klanten niet
verplichtzijneenadvocaatmeetebren-
gen.Voorbeeldendaarvanzijnarbeids-
recht, huurrecht en bestuursrecht.

‘SRKzeteenstap inhetontmantelen
vaneenmiddeleeuwsgilde’, zegtBart-
Jan vanHees, partner arbeidsrecht bij
de juridische takvanadvies- enaccoun-
tantsfirmaBDO.
Sander Dekker, minister voor

Rechtsbescherming, heeft ook oren
naardeplannen.AlsSRK’s initiatiefon-
der het label BrandMR ‘de hulpvraag
vanderechtzoekendecentraal stelt en
tot een duurzame oplossing leidt’, wil
minister Dekker overwegen of hij as-
pecten van het initiatief in het rechts-
bestel kan verweven.
Deminister liet eveneens weten in

gesprek te willenmet de Orde als de
regels daarvan voor SRK een obstakel
blijken.Die regels zijnookniet insteen
gebeiteld.DeAutoriteitConsumenten
Marktoordeeldeeindvorig jaardat re-
gelsdieadvocatenverbiedencommis-
sie tebetalenaanvergelijkingssitesde

markt belemmeren. De Orde moest
deze vervolgens aanpassen.
Procederen onder de prestigieuze

vlag van advocaatmag niet. Organisa-
ties zoalsSRK,ofde juridischevleugels
van Big Four-kantoren kunnen alleen
juristen die zich hebben uitgeschre-
ven uit het advocatenregister naar de
rechtszaal sturen. DeOrde eist dat or-
ganisatiesdiedatwelwillendoen, voor
hetmerendeel inhetbezitmoetenzijn
vanadvocaten.Rechtsbijstandverlener
SRK is dat niet.
Eénargument voordeOrdeomniet

aanderegel te tornen isonafhankelijk-
heid. Volgens de beroepsorganisatie
komt die in gevaar als een jurist niet
namenseenadvocatenkantoorproce-
deert.Dathangt samenmetdezorgdie
de Orde heeft over het vaste tarief van
€3383 dat SRKhanteert.

SRKmikt daarmee op klanten die
te veel verdienen om voor rechtsbij-
stand in aanmerking te komen,maar
diehetniet aandurvenvooreigenreke-
ning een advocaat in te schakelen die
zonder kostenplafondwerkt.
De Orde vraagt zich af in hoeverre

werknemersvanBrandMRlasthebben
van commerciële druk om complexe
arbeidszaken te kunnen afwikkelen.
Saskia Bollen, arbeidsrechtadvocaat
bijhetUtrechtsekantoorVanOdijkAd-
vocaten, snaptdatdeOrde twijfelt over
de vaste vergoeding. ‘Als jeoverdatbe-
dragheengaat, lijd jealsbedrijf verlies.
Dan staat volgensmij niet het belang
van de cliënt voorop.’
SRK-directeur Peter Leermakers

weerlegtdekritiek:hetbedragstaat los
van de duur van de zaak. ‘Als het een
gecompliceerde zaak is, verliezen we
erop, als het een simpele zaak is, ma-
kenweeenbeetjewinst’. SRKheeft een
gemiddeld bedrag genomen, legt hij
uit. Het put als oud-dienstverlener uit
eendecenniaoudedatabankmetdaar-
in tienduizenden arbeidsrechtszaken
enaanverwantekosten. ‘Tel aldiekos-
tenop,deel zedoorhetaantal zakenen
je hebt een gemiddelde’.

Firma’s zoals PwC, EY
en Deloitte houden
zich aan de spelregels
van de Nederlandse
Orde van Advocaten

$ SRKgaat lijnrecht tegen
spelregels advocatuur in

$ Initiatief opent deuren
juridische tak accountants

$Minister bereidmetOrde
over regels te overleggen
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