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Een gevaarlijke bepaling in het Neder-
lands recht is, dat een koper/schuldeiser tijdig moet 
klagen over een gebrek in een prestatie. De zoge-
naamde klachtplicht. (Voor de liefhebber: het betreft 
de artikelen 6:89 en 7:23 van ons Burgerlijk Wet-
boek.) De regel komt er in het kort op neer dat een 
koper binnen bekwame tijd dient te protesteren als 
hij een gebrekkige prestatie ontvangt. De ratio van 
deze bepaling is om de verkoper te beschermen tegen 
(te) late, en daardoor moeilijk te weerleggen klachten. 
Klaagt de koper niet tijdig, dan heeft dat grote 
consequenties: de koper verliest al zijn rechtsmidde-
len – dus geen aanspraak op nakoming meer voor de 
koper en ook geen recht op een eventuele schadever-
goeding. U zult begrijpen: hier wordt met grote 
regelmaat over geprocedeerd.
Mijn oog viel onlangs op een uitspraak in hoger 
beroep van het Gerechtshof Den Haag, waarin aan de 
orde komt of vragen over, in dit geval gebrekkige 
software, kwalificeert als klagen in de zin van 
voornoemd artikel 7:23 BW. De titel van mijn column 
verraadt de uitkomst al: het hof vindt van niet. Ik zal 
de zaak hieronder bespreken.

Het betreft een procedure tussen Fits All uit Rotter-
dam en Design Express uit Leest (België). Fits All is 
een interieur- en modeontwerper en Design Express 
exploiteert technische tekenprogrammasoftware. 
Fits All werkt sinds 2001 met het programma 
VectorWorks Pro van Design Express. In juni 2006 
bestelt Fits All een upgrade van deze software (à 750 
euro), twee extra modules Interieurbouw en 
Renderworks (à 3435 euro) en twee privélessen (à 
720 euro). De software is op 29 juni 2006 geleverd. Op 
31 augustus en op 26 oktober 2006 heeft Fits All 
privélessen voor de module Interieurbouw gevolgd.
Fits All betaalt, na enig aandringen door Design 
Express, in december 2007 (dus pas een jaar later) de 
kosten voor de upgrade, de kosten voor de module 
Renderworks en de privélessen. De kosten voor de 
module Interieurbouw worden niet betaald. 

Design Express start daarop een procedure en vordert 
daarin betaling van de kosten voor de module 
Interieurbouw (ruim 4000 euro). 
Fits All komt met een tegenvordering, namelijk 
primair de ontbinding van de overeenkomst voor 
zover deze ziet op de levering van de module 
Interieurbouw alsmede de privélessen, en subsidiair 
nakoming. 
De rechtbank wijst de vordering van Design Express 

toe, en die van Fits All af. Volgens de rechtbank, heeft 
Fits All te laat geklaagd over het niet naar behoren 
functioneren van de module Interieurbouw alsmede 
over de zinloosheid van de privélessen voor die 
module. Fits All gaat daarop in beroep bij het 
Gerechtshof Den Haag.
In beroep stelt Fits All dat pas na veel klagen, iemand 
van Design Express op 9 november 2007 bij Fits All is 
langsgekomen, maar dat er vervolgens nooit meer iets 
is gebeurd om de gebreken in Interieurbouw te 
herstellen. Fits All heeft voorts in de periode vóór 
medio 2007, veel vragen gesteld over de module 
Interieurbouw, welke vragen volgens Fits All als 
klagen in de zin van voornoemd artikel 7:23 BW 
kwalificeren. Ook meent Fits All dat het niet nodig 
was te klagen over de privélessen: immers, zo 
redeneert Fits All, zonder werkende software heeft 
Fits All niets aan die lessen gehad. 

Het hof is kort over het standpunt van Fits All 
aangaande de privélessen: “Nu [Fits All] de privélessen 
heeft gevolgd (…) en (…) heeft betaald na het verzoek 
[van Design Express], kan hij niet meer in redelijk-
heid volhouden [dat het] evident was dat de lessen 
niet voldeden aan de overeenkomst en dat klagen dus 
niet nodig was.” Dit is wat mij betreft een duidelijk en 
terecht oordeel.
Ook bevestigt het hof dat Fits All niet tijdig heeft 
geklaagd over de gebreken in de module Interieur-
bouw, met alle gevolgen van dien. Daartoe overweegt 
het hof dat “het stellen van (gebruikers)vragen door 
Design Express niet behoefde te worden opgevat als 
klachten”. Het hof onderbouwt dit door verder te 
overwegen dat “de enkele omstandigheid dat [Fits All] 
in die periode wel vragen heeft gesteld aan Design 
Express over het programma doet daaraan niet af, nu 
tussen partijen vaststaat dat het een gecompliceerd 
programma betrof.”

Kortom, het hof stelt met zoveel woorden: vragen is 
geen klagen. Ik vind het jammer dat het hof in de 
uitspraak niet verder ingaat op de vragen van Fits All, 
zodat meer duidelijk was geworden waar de scheids-
lijn precies ligt. Ik snap dat typische gebruikersvragen 
geen klachten zijn, maar vragen over bepaalde bugs 
(vergelijk: “mijn document is gecrasht, waar kan ik 
een back-up van mijn document vinden) zouden 
mijns inziens onder omstandigheden wel als klacht 
moeten kunnen kwalificeren.
De moraal: zorg dat je tijdig klaagt voordat je 
iemand voor de rechter daagt. 
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