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GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Arnhem
afdeling civiel recht, handel
zaaknummer gerechtshof 200.210.787
(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 404622)

arrest van 30 juli 2019
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kabel-Zaandam B.V.,
gevestigd te Zaandam,
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
hierna: Kabel-Zaandam,
advocaat: mr. LJ. Gravendeel,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Columbus IT Partner B.V.,
gevestigd te Vianen,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
hierna: Columbus,
advocaat: mr. H.AJ. de Jong.
1.

Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1
Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 17 april 2018 hier over. Ingevolge
dit tussenarrest heeft op 15 november 2018 een meervoudige comparitie van partijen
plaatsgevonden, waarvan de griffier aantekening heeft gehouden. De advocaten van partijen
hebben de zaak toegelicht aan de hand van spreekaantekeningen.
1.2

Na de comparitie heeft het hof arrest bepaald.

2.

De vaststaande feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de
rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.14 van het bestreden vonnis van 19 oktober
2016.
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De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1
Deze zaak gaat kort gezegd over het volgende. Columbus drijft een onderneming voor
zakelijke totaaloplossingen op basis van Microsoft ERP Dynamics AX software: zij levert
softwaretoepassingen en verzorgt service en onderhoud ten aanzien van de door haar
geleverde producten en diensten. Kabel-Zaandam is een gespecialiseerde service groothandel
op het gebied van geperforeerd metaal en gaas-, en strekmetaal.
3.2 Op 21 mei 2012 zijn Kabel-Zaandam en Columbus een overeenkomst aangegaan
(hierna: de Project Overeenkomst) voor een door Columbus in opdracht van Kabel-Zaandam
uit te voeren IT-project (hierna: het Project). Op basis van artikel 3 juncto artikel Ivan de
Project Overeenkomst verplicht Columbus zich jegens Kabel-Zaandam, tegen betaling door
deze laatste, voor het Project de volgende diensten en producten op te leveren:
- het Project Plan,
- het Project Scope Statement
- de Rapid Value Proces Flows
- het Functional Design Document
- het Integration en Interface Design
- het Data Migration Design
- het Trainingsplan
- het Test Plan
- de Customer Test Script template
- de F inal Acceptance Test.
Uit artikel 5 van de Project Overeenkomst blijkt dat het Project een aantal fasen omvat: de
Analyse en Design fase en de Development en Deployment fase. Die laatste fase start
automatisch na de formele goedkeuring door Kabel-Zaandam van de eerste fase.
3.3 Van de Project Overeenkomst maken zeven appendices deel uit, geletterd A tot en met
G. Appendix A, het Project Charter, omschrijft in de Management Samenvatting doel en
methodiek van het Project als volgt:
"Het doel van het ERP project bij Kabel Zaandam is de diverse verbeterpunten, zoals deze
in de interne analyse van Kabel Zaandam zijn gedefinieerd en verwoord in de FEL
('functionele eisen lijst") in te voeren door middel van de vervanging van de huidige ERP
applicatie voor Microsoft Dynamics AX Tijdens deze implementatie worden processen
opnieuw beoordeeld en waar mogelijk geoptimaliseerd. Het project is een gezamenlijke
inspanning tussen de projectleden van Kabel Zaandam en Columbus.
Kern van de oplossing is Microsoft Dynamics AX 2012. Deze oplossing is aangevuld met
enkele specialistische add-ons. Deze zijn ontwikkeld door Columbus, To-Increase (dochter
van Columbus) en partners.
Kabel Zaandam heeft een eigen implementatie aanpak beschreven. Deze aanpak is zeer
vergelijkbaar met de aanpak welke Columbus dagelijks gebruikt bij implementaties. De
aanpak van Kabel Zaandam gaat uit van korte sprints waarbij het team van key-users en
consultants gezamenlijk werkt aan de uitwerking van processen en inrichting van Dynamics
AX. De consultants van Columbus zijn in deze werkwijze proactief in het nemen van
beslissingen met betrekking tot de inrichting in Dynamics AX. De input voor een consultant
om te komen tot een beslissing wordt geleverd door de key-users. Consultants maken gebruik
van Rapid Value om de procesjlows grafisch weer te geven en verkorte }1Jerkinstructies per
activiteit te maken. De kerngebruikers bieden in dit proces ondersteuning daar waar
mogelijk. Vervolgens zijn de kerngebruikers verantwoordelijk om de processen te testen de
werkinstructies te completeren. Voor issue management wordt Rapid Value gebruikt.

zaaknummer 200.210.787
datum: 30 juli 2019

blad 3

De methodiek Sure Step+ verzekert een zeer gestructureerde aanpak zonder onnodige
belasting. Columbus zal Kabel Zaandam begeleiden en adviseren bij de besluitvorming over
de inrichting van het Dynamics AX en de optionele add-ons. Tijdens het project geeft
Columbus advies en bespreekt mogelijke voor en tegens van een gekozen richting. Op deze
wijze begeleidt Columbus Kabel Zaandam bij de implementatie van de ERP. Deze aanpak
helpt het gehele projectteam om de oplossing en de organisatie op elkaar af te stemmen en
het optimale eindresultaat binnen tijd en budget te behalen met in acht neming van de eisen
uit het FEL document. Dit FEL document is leidend, echter door vernieuwd inzicht kan
hiervan afgeweken worden door het project team. Tijdens het traject draagt Columbus het
eigenaarschap van het ERP systeem systematisch over aan de medewerkers van Kabel
Zaandam. Dit document beschrijft de rollen van zowel Kabel Zaandam als Columbus en de
wijze waarop binnen het project wordt samengewerkt om het gezamenlijke doel, een
succesvol geïmplementeerde Dynamics AX omgeving, te bereiken. "
3.4 Uit artikel 4 van de Project Charter blijkt dat partijen verwachten dat het gehele
Project een doorlooptijd heeft van twaalfwerkmaanden (exclusief vakantieperioden en extra
ruimte in de planning),waarbij de eerste sprint start op 1 mei 2012, de laatste (achtste) sprint
gereed is op 30 maart 2013 en het kritische punt van de "Go Live" is gelegen op 1 mei 2013.
3.5 Columbus heeft tot medio mei 2015 doorgewerkt aan het Project en intussen facturen
aan Kabel-Zaandam verzonden. Kabel-Zaandam heeft de facturen over de maanden
december 2014 tot en met mei 2015 met de nummers :
- FC140612, factuurdatum 31 december 2014;
- FC150031, factuurdatum 31 januari 2015;
- FC150063, factuurdatum 28 februari 2015;
- FC150100, factuurdatum 31 maart 2015;
- FC150140, factuurdatum 6 mei 2015;
- FC150156, factuurdatum 13 mei 2015; en
- FC150187, factuurdatum 31 mei 2015,
met een totaal bedrag van € 260.886,89 niet voldaan.
3.6 Op 13 mei 2015 heeft Columbus haar werkzaamheden wegens non-betaling
opgeschort en haar medewerkers tot nader order teruggetrokken van het Project.
3.7 Bij brief van 23 juni 2015 bericht (de advocaat van) Kabel-Zaandam Columbusonder meer - als volgt:
"Nakoming - termijn
44. Cliënte stelt u in de gelegenheid om binnen 30 dagen na heden fase 1 afte ronden en alle
tot dusverre op programmeursniveau te documenteren software, conform overeenkomst aan
cliënte te overhandigen. Cliënte is dan bereid de kosten zoals begroot op en gerekend vanaf
18 september 2014 te voldoend als het systeem goedjimctioneert.
45. Bij gebreke hiervan zal cliënte het IeT project in zijn huidige staat laten beoordelen door
een iet-deskundige teneinde de status van onvoltooid zijn vast te stellen. Dit in het licht van
een eventueel op te maken schade staat. "
3.8 Bij brief van 6 augustus 2015 schrijft (de advocaat van) Kabel-Zaandam aan
Columbus onder meer het volgende:
"De vorige brief [van 23 juni 2015, toevoeging hof) was bewust als aansporing tot
nakoming geschreven en als ingebrekestelling (zoals tegengeworpen), thans is dit 'wel een
ingebrekestelling met Opnielll1' een termijn tot nakoming van acht dagen waarna het verzuim
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intreedt en u nu reeds vooralsdan aldus aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden en te
lijden schade alsook wordt nu reeds vooralsdan een vordering tot gedeeltelijke terugbetaling
van geld ingesteld en een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomsten met u. (. ..)
Overleg - partiële ontbinding - rechtsmaatregelen
45. Indien ufase 1 niet meer kan ofwil afronden en gezien. de ontkenning en betwisting
door mij van de briefvan de door u ingeschakelde advocate bied ik niettemin aan nog
eenmaal in overleg te treden om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan tot ontvlechting
van de samenwerking.
a. Mocht u deze wens niet hebben dan dient u rekening te houden met rechtsmaatregelen
teneinde de contractuele relatie ten dele te ontbinden met het oog op behoud van datgene
wat reeds in de vorm van producten en diensten is verkregen en goed is bevonden.
b. Voort zover van toepassing maakt cliënte opnieuw aanspraak op de wettelijke rente per 1
juli 2015 ten aanzien van de nader op te stellen schades en maakt cliënte aanspraak op de
vergoeding van de kosten tot vaststelling van de schade (6:96 BW) en de in en buiten rechte
te maken Ouridische) kosten. "
3.9 Op 24 september 2015 heeft Columbus beslag gelegd onder de bankrekeningen van
Kabel-Zaandam.

4.

Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1
Columbus heeft bij dagvaarding van 12 november 2015, samengevat, veroordeling
gevorderd van Kabel-Zaandam tot betaling van € 260.886,89 in hoofdsom aan onbetaalde
facturen, te vermeerderen met rente en kosten.
4.2 In reconventie heeft Kabel Zaandam, samengevat en naar het hof begrijpt, primair
gevorderd:
1. te bepalen dat Columbus zodanig toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar
verplichtingen jegens Kabel-Zaandam, dat Columbus bij ontbinding van de overeenkomst
geen beroep toekomt op de overeengekomen beperking dan wel uitsluiting van haar
aansprakelij kheid;
2. Columbus te veroordelen tot creditering van de nog openstaande facturen en tot
terugbetaling van de door Kabel-Zaandam betaalde facturen tot een bedrag van € 850.733
(exclusief BTW),
alles met subsidiaire varianten, en met rente en kosten.
4.3 De rechtbank heeft in haar eindvonnis van 19 oktober 2016 in conventie KabelZaandam veroordeeld tot betaling van € 260.886,89 (inclusief BTW) te vermeerderen met de
contactuele rente van 2% vanaf de vervaldata van de onderliggende facturen, € 2.805,50 aan
buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente, en € 6.098,87 aan
beslagkosten, en in reconventie het gevorderde afgewezen, alles met veroordeling van KabelZaandam in de proceskosten. Aan dit uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis heeft KabelZaandam inmiddels voldaan.

5.

De beoordeling van de grieven en de vorderingen

5.1
Tegen het eindvonnis is Kabel-Zaandam met acht grieven in hoger beroep gekomen.
Het hof ziet aanleiding deze grieven hierna zoveel mogelijk gezamenlijk te beoordelen.
5.2

In haar memorie van grieven heeft Kabel-Zaandam gevorderd dat het hof bij arrest,
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voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, opnieuw rechtdoende:
in conventie:
I
de vorderingen in eerste aanleg van Columbus zal afwijzen,
in reconventie:
IJ
de vorderingen in eerste aanleg van Kabel-Zaandam zal toewijzen; en
III
Columbus zal veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over de door KabelZaandam ter uitvoering van het bestreden vonnis aan Columbus betaalde contractuele rente,
gerekend vanaf de dag van betaling van € 113.968 tot de dag van voldoening,
IV
Columbus zal veroordelen in de proceskosten van beide instanties met inbegrip van
nakosten en te vermeerderen met de wettelijke (handels )rente.
5.3 Het gaat hier om een samenstel van automatiseringsovereenkomsten op regiebasis,
vastgelegd in de Project Overeenkomst. In haar verweer tegen de in conventie gevorderde
factuurbedragen en als grondslag voor haar in reconventie ingestelde vorderingen voert
Kabel-Zaandam aan dat Columbus toerekenbaar is tekortgeschoten in de uitvoering van de
Project Overeenkomst en dat zij daarom haar betaling van de facturen mocht opschorten.
5.4 Columbus heeft in reactie op dit verweer allereerst aangevoerd dat sprake is van verval
van recht aan de zijde van Kabel-Zaandam omdat zij niet (steeds) binnen veertien dagen na
de afzonderlijke facturen over die facturen heeft geklaagd, zoals op grond van artikel 9.4 van
de algemene voorwaarden vereist is. Volgens Columbus hebben de facturen als geaccepteerd
te gelden als daartegen niet binnen veertien dagen bezwaar is gemaakt.
5.5 Het hof verwerpt dit betoog. De klachten, die Kabel-Zaandam gedurende het proces
diverse malen heeft geuit en die aan de in deze procedure gestelde tekortkoming ten
grondslag liggen, hebben immers niet specifiek op de afzonderlijke facturen betrekking,
maar op (het verloop van) het project als geheel. Uit de stellingen over en weer kan niet
anders worden afgeleid dan dat Columbus van het bestaan van die klachten al op de hoogte
was, zoals Kabel-Zaandam bij memorie van grieven in punt 12 heeft betoogd. Naar het
oordeel van het hof heeft Kabel-Zaandam, mede gelet op hetgeen in de Project
Overeenkomst is vastgelegd, uit art. 9.4 van haar algemene voorwaarden niet hoeven
begrijpen dat zij indien zij niet over de afzonderlijke specifieke facturen binnen veertien
dagen bezwaren zou uiten, zich er niet meer op zou kunnen beroepen dat Columbus
tekortgeschoten was in de nakoming van het project als geheel, voor wat betreft het verloop
en resultaat van dat project, en dat zij zich niet op opschorting zou kunnen beroepen
vanwege een tekortkoming in dat verband. De door Columbus gestelde uitleg van art. 9.4 van
de algemene voorwaarden volgt het hof dan ook niet, terwijl het aannemen van een zo
vergaande strekking van deze bepaling bovendien naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.
5.6 Het voorgaande betekent dat de grieven van Kabel-Zaandam in zoverre slagen en dat
het hof hierna alsnog toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de door Kabel-Zaandam
gestelde tekortkoming.
5.7 Het hof begrijpt uit hetgeen Kabel-Zaandam bij memorie van grieven heeft
aangevoerd (p.3 en p. 4 onder 8, p.15 onder 51) dat zij de facturen niet heeft betaald omdat
zij zich beroept op een opschortingsrecht. Om vast te stellen of Kabel-Zaandam daartoe op
dat moment gerechtigd was, dient de vraag te worden beantwoord of op het moment waarop
Kabel-Zaandam de betaling van de facturen staakte, van een tekortkoming aan de kant van
Columbus sprake was. In dit verband moet worden vastgesteld of Columbus bij de uitvoering
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van de overeenkomst heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot mag worden verwacht. Ook voor de beoordeling van de vordering in reconventie
dient deze vraag te worden beantwoord.
5.8
Ter onderbouwing van haar verwijten aan Columbus verwijst Kabel-Zaandam naar het
in haar opdracht in januari 2019 door Visser Informatika Consultancy B.V. opgestelde
"Rapport inzake de mislukte implementatie van Microsoft Dynamics AX bij Kabel Zaandam
door Columbus/Abecon". Columbus zou volgens dat rapport op twaalf punten tekort zij n
geschoten, welke punten Kabel-Zaandam als volgt heeft samengevat:
a. er is geen werkende programmatuur;
b. er is in strijd met de afspraken geen gebruik gemaakt van de FEL;
c. er zijn drie verschillende projectmethodologieën gebruikt;
d. de Functional Design Documents (FDD's) zijn onduidelijk gespecificeerd;
e. er ontbreken projectverslagen;
f. de 'Change Management' procedure is niet of nauwelijks toegepast;
g. de FDD's zijn veel te laat vervaardigd.
Deze tekortkomingen rechtvaardigen, tezamen met de overschrijding met twee jaren van de
geplande doorlooptijd van één jaar en de overschrijding van het budget van € 500.000 met
ongeveer € 750.000 tot een bedrag van € 1.250.000, de door haar voorgestane ontbinding van
de Project Overeenkomst, aldus Kabel-Zaandam.
5.9 Naar het oordeel van het hof dient te worden onderzocht of Columbus jegens KabelZaandam eerder dan medio mei 2015 was tekortgeschoten door met de door haar
gefactureerde werkzaamheden - in strijd met de norm van een redelijk handelend en redelijk
bekwaam automatiseerder in het licht van de doelstelling van de Project Overeenkomst beneden de maat te blijven, zoals Kabel Zaandam - samengevat - aanvoert en Columbus
gemotiveerd betwist. Ook in hoger beroep is tot nu toe onduidelijk gebleven tot welk
resultaat de werkzaamheden van Columbus hebben geleid en in hoeverre de door partijen
gekozen projectstructuur en de wijze waarop partijen aan die structuur invulling hebben
gegeven, heeft bijgedragen aan de thans ontstane situatie.
5.10 Ter beoordeling van een en ander oordeelt het hof een deskundigenbericht nodig ter
beantwoording van de vragen naar de stand van het Project per de oorspronkelijke Go-Live
datum (1 mei 2013), de voortgang van het Project in de maanden daaropvolgend, de stand
van het Project per 31 december 2014 (de eerste onbetaald gelaten factuur) en de stand per
nu (volgens mededeling van Kabel-Zaandam ter comparitie is het werk vanaf medio 2015 tot
nu toe niet gewijzigd). Verder wil het hof van de te benoemen deskundige een gemotiveerde
opvatting vernemen over de vraag of de facturen in overeenstemming waren met de
voortgang en kwaliteit van diverse tussenstanden van het werk.
Tevens zal de vraag moeten worden beantwoord of en in hoeverre gewijzigde opvattingen of
wensen aan de zijde van Kabel-Zaandam van invloed zijn geweest op het resultaat en de duur
van de werkzaamheden van Columbus.
Ten slotte zal de vraag worden voorgelegd welke waarde (in financieel en praktisch opzicht)
het werk had C.q. heeft en welke percentages ten opzichte van volledige oplevering het had
bereikt naar de standen van 31 december 2014 en heden, alsmede hoeveel tijd en geld het
zou kosten om het werk door Columbus of een derde afte laten bouwen in overeenstemming
met de Project Overeenkomst.
5.11 Het hof zal daartoe een deskundigenbericht gelasten.
Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om bij akte vragen te formuleren met
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betrekking tot de door het hof in 5.10 voorgestelde vraagpunten en zich uit te laten daarover,
alsmede over de persoon, hoedanigheid en relevante kwaliteiten van de te benoemen
deskundige, zijnlhaar bereikbaarheid (adres, telefoonnummer en e-mailadres), de marges
waarbinnen zijn/haar loon mag of moet liggen (waaronder de maximale hoogte daarvan) en
de verdere (algemene) voorwaarden waaronder de opdracht aan de deskundige zou moeten
worden verstrekt.
Het hof verzoekt aan partijen tijdig met elkaar in overleg te treden over in ieder geval de
personen van de te benoemen deskundige en zo mogelijk gezamenlijk een persoon voor te
dragen. Indien partijen niet slagen in een gezamenlijke voordracht, verzoekt het hof aan
partijen in hun tevoren over en weer aan elkaar toe te zenden akten in te gaan op de door de
wederpartij voor te dragen personen en op eventuele bezwaren tegen benoeming van
bepaalde personen, dan wel mee te delen dat partijen zich op dit punt refereren aan het
oordeel van het hof.
In aansluiting op deze akten zal een comparitie van partijen worden gehouden om de
deskundigenbenoeming en de te stellen vragen nader te bespreken.
5.12 In het feit dat Kabel Zaandam zich beroept op opschorting wegens een gestelde
tekortkoming aan de zijde van Columbus ziet het hof aanleiding te bepalen dat Kabel
Zaandam het voorschot moet dragen.

6.

De slotsom

6.1 Partijen worden in de gelegenheid gesteld om akten te nemen als overwogen in 5.11.
Tevens zal voor daarna een comparitie van partijen worden belegd ter voorbereiding op het
deskundigenonderzoek en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met
elkaar eens kunnen worden.
6.2

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

7.

De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:
bepaalt dat partijen, vertegenwoordigd door iemand die van de zaak op de hoogte en tot het
geven van de verlangde inlichtingen in staat is en bevoegd is tot het aangaan van een
schikking, samen met hun advocaten zullen verschijnen voor de meervoudige kamer van het
hof, die daartoe zitting zal houden in het paleis van justitie aan de Walburgstraat 2-4 te
Arnhem op een nader door de voorzitter te bepalen dag en tijdstip, om inlichtingen te geven
als onder 5.11 vermeld en opdat kan worden onderzocht of partijen het op een of meer
punten met elkaar eens kunnen worden;
bij deze comparitie bestaat geen gelegenheid om pleitnotities voor te dragen;
bepaalt dat partijen bij akten de verhinderdagen van partijen en hun advocaten in de maanden
oktober tot en met december 2019 zullen opgeven op de roldatum 27 augustus 2019, waarna
dag en uur van de comparitie (ook indien voormelde opgave van een ofmeer van partijen
ontbreekt) door de voorzitter zullen worden vastgesteld;
bepaalt dat partijen bij diezelfde akten zich uitlaten als bedoeld in 5.11;
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bepaalt dat indien een partij bij gelegenheid van de comparitie van partijen nog een
proceshandeling wenst te verrichten of producties in het geding wenst te brengen, deze partij
ervoor dient te zorgen dat het hof en de wederpartij uiterlijk twee weken voor de dag van de
zitting een afschrift van de te verrichten proceshandeling of de in het geding te brengen
producties hebben ontvangen;
houdt verder iedere beslissing aan.
Dit arrest is gewezen door mrs. M.R.F. van Vugt, M.B. Beekhoven van de Boezem en A.S.
Gratama, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 30 juli
2019.

