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“De ingebrekestelling als breekijzer bij 
teleurstellende contractsuitvoering?”

• Welkom / handouts

Robert Grandia
• advocaat ICT-recht, ondernemingsrecht en intellectuele eigendom
• Bestuurslid (voorzitter) Afdeling IT-recht Nederlands Genootschap voor 

Informatica (NGI)
• medeoprichter/bestuurslid (secretaris) Nederlandse Beroepsvereniging

voor contractmanagement (NBCM)
• auteur ICT~Office voorwaarden (opvolger FENIT-voorwaarden)

Presentatie
• Voortschrijdend inzicht bij het voorbereiden van deze presentatie: in de 

rechtspraak komt vooral het beeld naar voren van de ingebrekestelling als
struikelblok voor genoegdoening bij teleurstellende contractsuitvoering

• Korte introductie ICT-projecten en knelpunten ICT-contracten, wat is de 
ingebrekestelling , waarom is deze vereist, bespreking casus, rechtspraak
en lessons learned



Introductie: mislukken van ICT-projecten

• Grosso modo 30 % mislukt

• “Wexelblat’s scheduling algorithm”

Oorzaken:
• Gebrek in regie/governance
• Politieke deadlines
• te grote projectomvang/ambities (vooral bij overheid gesignaleerd)
• Automatisering probleemprocessen
• Onrealistische tijdplanningen (zie ook: F. Brooks)

Relativering “mislukken”: 
• planning/budget/tijdpad bij aanvang al onrealistisch
• “first number syndrome”

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/33/Project_Triangle.svg


“The Mythical Man Month”

• Optimism (“all will go well”)

• The Man-Month (sequential constraints)
(“adding manpower to a late project makes it later” – Brooke’s Law on 
software engineering)

• Progress is poorly monitored 

• Gutless estimating (false scheduling to match the desired date)

• Regenerative Schedule Disaster
Bron: Frederick Brooks, “The Mythical Man Month”, 1975.

Brooks: "Good judgement comes from experience, and experience comes
from bad judgement”



Contracten

Wat is een contract?
• “Meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of 

meerdere andere partijen een verbintenis aangaan” (artikel 6:213 lid 1 
BW) (dus: rechtens afdwingbare verplichtingen)

• Schriftelijkheid is geen vereiste (echter let op bewijsfunctie)
• “contract” en “overeenkomst”

Reikwijdte van de overeenkomst
• De overeenkomst omvat (veel meer) dan alleen het schriftelijk contract:

- leemtes in het contract
- aanvullingen buiten het (formele) contract om (bijv. besprekingsverslag)
- verandering van formele contract door wijze van uitvoering contract

• Het schriftelijk contract is slechts een poging tot/benadering van de 
afspraken tussen partijen. (en soms een hele slechte poging daartoe)

• Contract behelst vooral hetgeen partijen van elkaar mochten verwachten

• Aandachtspunt contractmanager: contractdossier vormen: alle versies 
contract , toelichtingen, e-mails, besprekingsverslagen, hand-outs 
presentaties, verslagen van besprekingen etc. 



Knelpunten bij ICT-contracten

• Voorwerp van de overeenkomst (diensten/producten) is vaak niet helder 
of onvoldoende uitgewerkt 

• Wijzigende reikwijdte van projecten (“voortschrijdend inzicht”)

• Eenzijdigheid gehanteerde (algemene) voorwaarden (bijv. FENIT-
voorwaarden/inkoopvoorwaarden)

• Wederkerigheid/afhankelijkheid en noodzaak samenwerking

• Noodzaak “goed opdrachtgeverschap” (governance, regie)

• Technologische/organisatorische complexiteit/nieuwheid/aard van 
werkzaamheden op gebied van ICT

• Contracten zijn (per definitie) niet “af” 



Teleurstellende uitvoering van contracten. 
Wat zijn de juridische opties?

• Niets doen

• Nakoming vorderen (artikel 3:296 BW);

• Eigen prestaties opschorten (artikel 6:52 BW);

• Verrekenen  vorderingen (artikel 6:127 BW);

• Aanspraak maken op schadevergoeding (artikel 6:74 BW);

• Ontbinding overeenkomst (artikel 6:265 BW)
(niet te verwarren met “opzegging”…. !)



De “ingebrekestelling”

Wat is een ingebrekestelling?

Artikel 6:82 BW

1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld 
bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de 
nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt 
dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door 
een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de 
nakoming aansprakelijk wordt gesteld. 



Verzuim

Voor vordering van schadevergoeding (art. 6:74 en 162 BW) en voor 
ontbinding (art. 6:265 BW) is verzuim een vereiste. Hoe ontstaat verzuim?

Artikel 6:81 BW
De schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat 
zij opeisbaar is geworden en aan de eisen van de artikelen 82 en 83 is 
voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend 
of nakoming reeds blijvend onmogelijk is. 

Artikel 6:83 BW
Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: 
a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de 
verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking 
heeft. 
b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot 
schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet 
terstond wordt nagekomen; 
c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet 
afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. 



Casus (voor discussiedoeleinden)

Opdrachtgever en leverancier komen bij overeenkomst van 1 juli 2010 
overeen dat leverancier bij wijze van fatale termijn op 1 januari 2011 de te 
ontwikkelen software zal opleveren. Op 1 januari wordt niet opgeleverd.

1. Is ingebrekestelling vereist om verzuim te doen intreden?

2.Stel dat op 1 januari 2011 de uitvoering van het project met medewerking
van opdrachtgever doorloopt. Kan opdrachtgever dan op 1 april 2011 alsnog
constateren dat de fatale termijn is overschreden zodat verzuim is ingetreden
zonder ingebrekestelling? 

3. Stel dat op 1 augustus 2010 een opdracht tot meerwerk was verstrekt. Kan
dan bij het achterwege blijven van oplevering op 1 januari 2011 worden
geconstateerd dat sprake is van verzuim zonder ingebrekestelling?



Raindrop/Fortis (ASR Vermogensbeheer)
(Rechtbank Utrecht d.d. 8 juli 2009)

ASR vastgoed BV (Fortis) komt met Raindrop op 26 maart 2003 overeen dat 
Raindrop standaardsoftware zal leveren en implementeren. Partijen 
bespreken nadien nadere eisen (enhancements t.o.v. standaardprogramma). 
Deadline 1 februari 2005: vanaf 7 april 2005 verbeurt Raindrop boetes.
Op 10 mei 2006 (nog geen/incomplete oplevering) deelt ASR aan Raindrop
mede dat het project wordt stopgezet. Ontbinding volgt op 15 september 
2006. Raindrop vordert betaling facturen en schadevergoeding; ASR 
benadrukt ontbinding en wil terugstorting reeds betaalde facturen.

Oordeel rechtbank: door wensen ASR geen sprake van standaardsoftware 
maar maatwerksoftwareontwikkelingsproject. Verder: de fatale termijnen uit 
de ovk hadden geen betekenis, na de termijnen werd telkens doorgewerkt en 
bleef ASR opdrachten geven. De ingebrekestellingen door ASR bevatten noch 
schriftelijke aanmaningen, noch nakomingstermijnen. Tenslotte geen beroep 
op contractuele ontbindingsbevoegdheid mogelijk: die bevoegdheid zag 
alleen op standaardwerk, geen maatwerk.

Conclusie: ontbinding onterecht, ASR moet facturen + rente betalen.



A-Line/Cubeware
(Hoge Raad 13 januari 2012)

14 juli 1997: overeenkomst tot levering en implementatie van software door 
Cubeware aan A-Line voor 1.000.000 gulden. Opleverdatum 1 januari 1999 
wordt niet gehaald: A-Line heeft inmiddels wel bijna 2.000.000 gulden 
betaald.  In juni 2000 bespreken partijen de gang van zaken en A-Line laat 
E&Y onderzoek doen naar de implementatie. Uitslag is zeer kritisch. Op 23 
maart 2001 besluit A-Line om Cubeware te dagvaarden. Vordering tot 
ontbinding, terugbetaling en schadevergoeding plus rente wegens 
toerekenbare tekortkoming Cubeware. Cubeware vordert betaling laatste 
facturen en schadevergoeding wegens niet-nakoming.

Rb: Cubeware niet in verzuim, want geen schriftelijke igs + nadere ovk op 7 
juni 2000. Hof: wel tekortkoming. Ovk 7 juni 2000 was afhankelijk van 
uitkomst deskundigenrapport; rapport zeer kritisch over mogelijkheid tot 
nakoming van Cubeware; deadline  1 januari 1999 niet gehaald: alle 
omstandigheden v/h geval in aanmerking nemend, was A-Line toch bevoegd 
tot ontbinding en igs kon achterwege blijven. Bekrachtiging door HR.

Conclusie: Ontbinding; terugbetaling + schadevergoeding door Cubeware



Arbo Unie/PQR
(Rechtbank Utrecht 21 mei 2008)

R.o.2.3: “PQR zal in opdracht van Arbo Unie het Functioneel en Technisch 
Ontwerp Centrale Inrichting uitvoeren, teneinde het Centraal Server Based
Rekencentrum bij wijze van resultaatsverplichting te bouwen.”

Artikel 1.2 van de Samenwerkingsovereenkomst bepaalt: “PQR garandeert 
dat zij het Centraal Server Based Rekencentrum op een beheersbare en 
gefaseerde wijze zal bouwen binnen zowel het door pp overeengekomen 
projectbudget als de overeengekomen uitvoeringsplanning.”

Artikel 8.1 van de Samenwerkingsovereenkomst bepaalt: “PQR garandeert 
dat door middel van het uitvoeren van de Implementatiediensten het 
Centraal Server Based Rekencentrum succesvol wordt gebouwd.” 

R.o.2.5: “Het overzicht van de voorlopige bevindingen is niet uitputtend. (…) 
Bij meerdere voorlopige bevindingen staat een deadline aangegeven. Dit is 
steeds een fatale datum voor het opleveren of corrigeren van de bevinding. 
Bij overschrijding van deze datum is PQR zonder nadere schriftelijke 
ingebrekestelling automatisch in verzuim.”



Arbo Unie/PQR (vervolg)
(Rechtbank Utrecht 21 mei 2008)

r.o. 4.10: “(…) dat partijen blijkens het gespreksverslag op 20 april 2006 
hebben gesproken over voornoemd rapport en hebben vastgesteld welke 
inspanningen nog van PQR werden verwacht ter uitvoering van de 
Samenwerkingsovk. (…)het emailbericht van [medewerker Arbo Unie] van 26 
april 2006 op 27 april 2006 (…)waarbij voortzetting van de rechtsverhouding 
tussen partijen een van de gespreksonderwerpen was alsmede het feit dat 
Arbo (…) na de respectieve (fatale) data (…) nog aangaf te willen praten over 
de verdere uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst door PQR. Onder 
deze omstandigheden is het (mogelijke) fatale karakter van de door Arbo 
Unie genoemde termijnen komen te vervallen, zodat PQR niet in verzuim is 
komen te verkeren door overschrijding van deze termijnen.”

Conclusie: ontbinding niet gegrond

Wat kan uit deze uitspraak worden geleerd?



Lessons learned

• Taak van de contractmanager: vorming van een contractsdossier

• Ingebrekestelling is in de praktijk vooral een struikelblok

• een ingebrekestelling is, zelfs als dit op eerste gezicht niet nodig lijkt
(rapport deskundige, overschrijding fatale termijnen) zeer raadzaam
(“ingebrekestelling voor zover rechtens vereist”)

• Ingebrekestelling door de opdrachtgever is een statement die ook
beoordeeld wordt in de context van de houding van de opdrachtgever
voor, tijdens en na ingebrekestelling: voortgaan kan ertoe leiden dat de 
ingebrekestelling gevolg verliest (en mogelijk opnieuw nodig is)






