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Vonnis van de arrondiisementsrechtbank te's-Gravenhage'
tweede enkervoudige kamer voor burgerlijke zaken, tussen:

roInr.
vonnis

çr

Loqiste-Li-e.n B'V' ,

æ{qd, te Rotterdan,
eiseres j-n cQnventie, verweerster in reconventie t

Procureur nr W'Taeke¡ua
en
de Staat der Nederlanden (Min'v'Just' ) '

- Te 's-Gravenhage ' '

Ë;àãã;ãé in conventie, eiser in reconvencre'
irocuieur nr R'van de Klashorst

Het geschil in conYentiç:
@rc (zakeiijk weergegeven, :

a. de veroorcieling van oe-StàaÉ tot becåling van f''297 '::2'30
incl.btwaancpensËaaldefac=uurbedragengÍeqensaanieCS'I:::
hec kad.er van een pro,."t-g.tt"amq .Bericht 3ehandeling Sys--een

(BBS) geleverie soi-t- en hárcware/opleiciinq (overeenkcns-- 
"-an

5..l.93inzal<esoftr'¡areenovereenko¡nsca'e';'L2'93::rzai<e
harciware en onderhoud) ;
)a d,e veroordeling van de Staat ¡cc becailng 'ran : .iL7 . û0.-
aaar hij i.n naart 1994 oat beorag r"ran een icor Lcq iscer:cn
;akerhei ci van Coor he¡n, ce Staac ' becaaii.e beiragen ','ef S::= j:¿e

bankgarancie heer-t geinci zoncer enige êcî-uSÇfoilci ' :i¡anE

-oqis"-e rion haci :-ct cp iac ronen-* ,:eheei ¡en ::aer ^F--=.--" 
- ¡ 

_

v¡¡g- 
-!e----

'¡erplic htinqen '¡oiciaan;
de '¡eroorce ii-::o van ie icea¿ :eca:::g '.'an : .::

.1

t

t

I

'..¡egenS irec :n nei L994 innen icor ce Staa-' 'ian een

bankgaranÈ:,e. zuiks zoncier eniqe rechtsgronci ais c ñ^Õr

'rerneld, ñaar bovendien ten cnrecnte onda-. 1e-- -:ier

Ð :ec ie genoenie ( overeengekornen I s-r-rekkinq 'rar l:e :an:<c453'n::3

ing cm !-n*ing =erwijJ- Ce iac:uur i.¡aarbii ce lankca=anc:: 'uei

lô esezoncien, :l iec becaald '¡as 
=n -Þ r

d.e vercorie ling van de Staac oc 5ecel::ç ','an :e ;ec:
ente over de hiervoor oenoemcie beciragen vanaË :.5'i4 ':e :3ã

van oagvaarding) ¿oi de Cag van ',¡oldoeninq;
ê verl<laring voor recht ciac ae overeenkomstsn --ussen ?e

v.w.b. de oP 3.2-94 nog niec uitg evoercie'¡erÞincenrssen

'¡olt,ooiing van heË BBS-projecE, zL jn ontbonden, cmeiac

Log isÈerion die overeenkomsten zo heef*- ontboncien coen ae

Staat per die datum tekorc is geschoten cioor Logiscericn :-ec

af¡naken van het Pro l ect te beletten;
l. de veroordel ing van

rtkoming
d.e sÈaat tot betaling van t-. f 06 -:=L, 3+

$¡egens die telco en ontbinding geleden schade, ----*r:

I f.46.830.- aan gederfde winst,
II. f.13.314,34 aan buitengerecht'e lijke incassokosten

( declaratie .sadvocaat )r i'

;.;III -. f j46 ;LO7.,r 50.',êêr buitengerechteli jke i-ncasso)<osten

g
(gernaa-kt
ordelÍhg

,door:.haarz elf )¡
'ivan ..de Staat.Èot betaling van de wettelijke

:heÈitonder''f " grenoemde r.tòtaal-bedrag vanaf 3.2.94
doening

' i'rente-¿over
6.:94

s

IE
Getypte tekst
Citeerwijze: 	Rechtbank 's-Gravenhage 27 december 1995, IT 1818 (Logisterion tegen Staat)		www.ITenRecht.nl
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dagvaarding en de conclusies van eis
coñctusie van dupliek in reconventie.

roInr. 94.2LO5

en repliek, alsmede in de

3. De SÈaat heeft zich bij conclusies van antwoord en dupliek
op n.t standpunt gesteld dat de vorderingen behoren te worden
ãiqã*"".n. Hij heãft daartoe het volgende opgeworpen (zakelijk
r,Jeergegeven ) :-

Logiãtérion'is tekortgeschoten en wel door stegiens gebreken in
de software een onbruikbaar systeen op t,e leveren en door niec
in staat te zijn gehreest alsnog haar contracÈuele
verplichtingen-na te kornen. In die onstandigheden heeft de
SÞãt bij biief van 8.3.94 (zie blz.3, voorlaatste alinea van
prba.fS cva) de overeenkomst van 5.4.93 en Ce
i'onderhoudsgedeeltenrr in de overeenkomsc van 9.12.9-3
ontbonden, ãodat de Staat bevrijd is van haar verplichtingen,
hetgeen - aldus nog steeds de staat - "ook geldt t,.a.v. de
¡etátinq van hardwåre en de opleiciingen, nu CRI niet beschik--e
over een goeo BBS|'.

äet gescnj-i- :n reconvencie:
¡. Dã Staac '¡orciert ce veroorieling van logisceric:l --c-u

becaling van:
a. f .991.i50.- ter vergoeciing ex arc.6:74 3W'¡an iicor -:en
./,'ecfens Logis-.ericns -.ekorc.koning geieden schacie bes:aanie :::
','anaf begin :993 --rln iabruar: :994 ceruaaj<ce' ::r proc'i ::': :"':
:angeqevén koscen, :cals :!.j'r. -:ec toeten ::sciaxeien '.'at'':

3X-gêrllê ceskunciiqen ?n "hec :ceE=n ::zetr--en "an 
=en

.¡ìevenrecig :eei 1'an ::;n :iqen ?ersonee!":
:. -rergceciing ex ãr--.5.:7: 3W ;'an scnaie :acer :p --3 :3'{åi'
:ij s-.áac en --e ,;erei-fenen 'r'oigens ,fe wec) ;eiecien :n :3
-rjaen ooordac geen wecierzijose rai<oning ioc: ice ;:er"roor
cnáer 3 genoemcie) cncbinciilg ;ìeer: plaarsge'¡cnien, '-.';. :x--:=
l.:cscen dia ce Staa-. ;loec raken on ;3 besc::il<i:en 3ver :en :--:u:\t
:gs en uirgaven cie ie s:aac ::c:ì iaq :tunnen :espar3n i:S .'-: -

tver een :unc--:o::eei 3tsS :cu :esben !escn::i¡.

ã. äec s--andpunE '.'an de S--êâE :s :eergeleoc :;: ce J3;c::s::s
;anãis en rapi!ek.

5. Logisteri-on heeft, zich bij conclusies ','an ancaoori en
aupfiãf op het s-uandpunc gesteld iai de vorceringen benoren :s
worden afgewezen. Hetgeen-zíj qaarcoe heef-u cpger'rorpen :-:cn--

voorzover nodig hierna aan de orde.

t

De beoordel-incr in conventie:
Z. Het vernreer van de Staat is tevergeefs voorgesÈeld. ïan
tefortkoning van Logisterion kan pas sprake zL)n wanneer de
verbintenis opeisbaar is en van oPeisbaarheid pas $¡anneer
Logísterion'in verzuim":is en van verzuin pas^rtanneeJr 

,
iõéi=t.iion*in'gebreke,is.: gesteld,' hetgeei niet is gebeurd'
Eãñ :ãi;i,"ingã¡rákestelLingú betitåtae Érief van 5'8's3 (prod'8
bij .crrr), kañ niet: als..'2odani9 worden aangegqrkt¡ ¡net.name

-.onÉËreekt:.daarin het'Ëtellenlvan .een'reAélij)<e ter¡nijn voor de

. nãlcotitør "hetgeen tgqh'was overeengekonen (ãrt-19.1'a van de
ãjO-üeËëdi*ðnåti'-iai:":5'í¿.1,9.3)Éen"tEouweñs".ook wettelijk i9.:s:¡r¿

r ¿É' -- ,i'J¡;i'u':i-

l
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voorg:eschreven (art. 6 :82 B9{) .

Nu het, ervoor gehouderi moet worden dat Logisterion niet
is geschoten, kan van rechtsgeldige ontbinding door de
geen sprake zijn en dus evenmin van bevrijding van zijn
verplichtingen.

tekort
Staat

8. Hierbij is het volgende in aan¡uerking genonen:
- Ànders dan de Staat, opwerpt (zie blz.25 cvd) was Logisterion
niet reeds voorafgaand aan de brief van 5.8.93 in verzuim. Dit,
standpunt is niet alleen in strijd met die eigen brief, äaar
ook nóg ongenroÈiveerd. zíin algeneen bewijsaanbod :.s hiér --e
va.ag.
-'Volgens arc.19.l.a van de overeenkomst van 5.4.93- (proo.i
cva) is ingebrekestelling vereist en niet (alchans niec
voldoende) is gesceld dat parcijen deze bepaiing buiten
werking hebben Çes-ueld.

Even¡nin valt !n :e zien dac, naar oe Staa-' cok ;'log iee¡--
oÞgeerorpen, het ïerzui¡r na 5.4.93 is lngecracien (ex ar:.i:3i
¿anhef en sub a 3tJ, weike bepaiing gaaE cver iacaie r-ernl::ì;
door het enkele verscrijken "'an na die catun afgespro.ken
:err¡ijnen. lfaaron hec hier zcu qaan over :-ataie
cermijnstelling en niec om sLechts naciere :ernijnen ian :--. :=
cvereenkomsc van 5.1.93 voorzien (zie bijl.2 '¡an iie
:vereenkonsc), :eei" ãe S+'aac :riec eanceoeven ?n ::;: :.:=neel
:ewijsaanooc is :ier :e ;eeq.

?. -ïec ','orenover'..roqene -3rqE :3: :3
=-i-s cnvoiicencie'ueerscroken :enc:en
--!=âr -:ì =ì< -êr la-oìi;:r' -ãc:=;

',¡orden :,'erwezen.

<t^:=-- -'=Î 
=P-5---

-- ..^F;ôF 
-^ô^êt.tô?=ñ 

-:

^ 
'- -â ^e^-ãc¡'ñc-ê-

kosten, tot oP deze

le reoc:ieii:.:c t:': :3ccn'/en--' 3:
i3. ¡\iu, :'!aar h!ervoor cncer - 3ïer'.ùoqen. .:e€n :::=.{3 :=.ì :- -:
-,-an --ekorckorning van lcgj-sEer:cìì ên cnEs:-¡c::ã :oc: :3 j::3:.
1s hec een :espec--:-evei-i;k :ec :nier --sn :n:"ct--e :a: -g
:¡-crcierineên --€n grcncslag ;elegci 3n :loeE.sn := '.'crcer::c3n
'.,¡orcien afgewezen. le S-,-aac :ai ¡is -;ì .:e', :lce!:;.t i3S-;3:-1 .

'e tr;oceslcos-'en'¡orcen verwezen.

De beslissins ir ccnveniie:
Ðe Staat wordt (terzake van hec:iervoor cncer 1-: -',':t:
ver¡neide) veroorcieeld tót bet.al:ng aan Logis-'erion i'an
f.532.I52,80 mec de wettelijke rentre daarover','anei 6.i.--:?¿
toc de dag van voldoening.
voor recht wordt verklaard dac ie overeenkonscen Eussen
partijen voor wat betreft de verbj-ntenissen :ct voltoorÍ¡c ','an

het, BBS-project die op 3.2.L994 nog niet $¡aren uiÈgevoero,
zíjn ontbonden.
De Staat;wordt.voorts (terzake van het, hiervoor onder l-f en g

)l,veroo
1r€4 .me

verr¡e1de rdeeld tot betaling aan Logisterion van

tot.de' dag..van voldoeni
De Staat'lwordt verstezen proces

isteriLog on begroot oP f.L2.923,64.

t .]-06.25 t, de wettelijke rente daarover vanaf 3.2.L994
ng.
in'de

. uits '.de zij van
bi l ad.
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De vorderingen worden afgewezen'
õã stãat *oiat verv¡ezen in de proceskosten, totr op deze
,.rit"pt."k aan de zijde van Logisterion begroot op f .4.000.-.

Àldus geerezen door ¡nr c.G.Tjebhes en uitgesprcken ter openbare
Ëãr"ãnÉ"itting van 27.L2.1995 in teqenwoordigheid van cie

griffier

/
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