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Essentie
Klachtplicht. Onbehoorlijk bestuur.
Is de vervaltermijn van art. 6:89 BW van toepassing op een vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid?

Samenvatting

ZAM Holding B.V. ('ZAM') heeft op 24 mei 2011 alle aandelen in eiseres (‘Mindscape’) gekocht.De
aandeelhouders van ZAM waren (indirect) E en Zobe Holding BV. Gedaagden sub 1 en 2 waren
bestuurder van Zobe, gedaagde sub 3 was lid van het managementteam van Zobe. ZAM is sedert de
overname bestuurder van Mindscape. Gedaagden waren met E ook (indirect) bestuurders c.q. manager
van ZAM en daarmee van Mindscape.
De verkopende partij heeft bij de overname afstand gedaan van een rekening-courantvordering die de
verkoper had op Mindscape van circa € 298K. Na de overname is in de financiële boeken van
Mindscape (in ieder geval op 31 maart 2012 en in de halfjaarcijfers van 2012) deze schuld blijven staan;
dit keer als schuld aan Zobe. In januari 2012 is afgesproken dat Mindscape van tijd tot tijd haar
overtollige liquiditeiten naar Zobe zou overmaken tegen 2% rente en met de afspraak dat indien
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Minschape zelf weer liquiditeiten nodig heeft, Zobe het benodigde bedrag overmaakt aan Mindscape
('Depotafspraak'). In totaal maakt Mindscape tussen december 2011 en 15 februari 2013 bijna € 1,4
miljoen over aan Zobe en stort Zobe ruim € 900k terug. € 458.369 betaalt Zobe niet terug. Zobe failleert
op 27 augustus 2013. E verwerft vervolgens alle aandelen in (indirect) Mindscape. Als enig
aandeelhouder en enig bestuurder van Mindscape houdt hij (namens) Mindscape de gedaagden als
(mede)bestuurder aansprakelijk op grond van (klaarblijkelijk) art. 6:162 BW omdat (i) ten onrechte de
schuld van € 298K aan Zobe in de boeken van Mindscape staat en (ii) door de Depotafspraak de
liquiditeitstekorten bij Zobe werden verhuld terwijl Zobe de gedeponeerde liquiditeiten van Mindscape
niet kon terugbetalen. De gedaagde bestuurders doen onder meer een beroep ter verweer op schending
van de klachtplichttermijn van art. 6:89 BW.

Rb.: Het beroep van gedaagden op art. 6:89 BW slaagt. E wist (althans behoorde te weten) in het
voorjaar van 2012 van de overname door Zobe van de rekening-courantschuld van € 298K. Tevens wist
E vanaf januari 2012 van de Depotovereenkomst en het gegeven dat Mindscape van tijd tot tijd
overtollige liquiditeiten (ter depot) overmaakte aan Zobe en heeft hij daarover ook nimmer geklaagd.
Pas in de dagvaarding van 30 juni 2015 klaagde hij over deze feiten. Het verweer van gedaagden dat zij
de schade voor Mindscape hadden kunnen beperken als er eerder geklaagd zou worden slaagt. De
Depotafspraak bepaalde immers dat Zobe, zodra Mindscape dat vroeg, zou terugbetalen en Zobe kon
– aldus de rechtbank – in het voorjaar van 2013 nog een deel van de gedeponeerde liquiditeiten aan
Mindscape terugbetalen.

Verwant oordeel
Zie ook:

• HR 8 februari 2013, RAV 2013/42, RCR 2013/32, NJ 2014/497, JOR 2013/106, m.nt. Van der
Wiel (Van de Steeg c.s./Rabobank);

• Rb. Amsterdam 11 november 2009, RO 2010/4, JOR 2010/123;
• Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, RO 2015/20;
• Rb. Midden-Nederland 19 juni 2013, RO 2013/65, JOR 2013/237 (Landis).
Zie anders:

• Hof Arnhem-Leeuwarden 24 januari 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:523;
• Rb. Zeeland-West-Brabant 14 september 2016, RO 2016/68 (Ebcon);
• Rb. Zeeland-West-Brabant 5 november 2014, RO 2015/39, JOR 2015/94..

Wenk
De exacte grondslag voor de vordering van de Mindscape blijkt niet heel evident uit het vonnis. Uit r.o.
5.1 is op te maken dat Mindscape hier geen vordering op grond van art. 2:9 BW heeft ingesteld jegens
haar oud bestuurders. Blijkens r.o. 5.2 heeft Mindscape dat (nog) wel geprobeerd maar was dat te laat
ingesteld. Uit ter gehanteerde terminologie 'zelfstandige onrechtmatige daad' in r.o. 5.1 heeft Mindscape
haar vordering in deze procedure blijkbaar alleen gestoeld op algemene onrechtmatige daad ex art.
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6:162 BW.
Deze wenk ziet enkel op het door de rechtbank gehonoreerde verweer dat Mindscape niet tijdig heeft
geklaagd over de blijkbaar overgenomen rekening-courantschuld van € 298k en de overboekingen op
grond van de Depotafspraak. Bestuurder E was in mei 2011/april 2012 bekend met de rekening-
courantschuld en in januari 2012 met de Depotafspraak en de vervolgens op grond daarvan gedane
overboekingen aan Zobe tot 15 februari 2013. De rechtbank honoreert het verweer van de bestuurders
dat zij door het te laat klagen in een nadeliger positie zijn geraakt. De schade van Mindscape hadden zij
kunnen beperken als die eerder bij hen had geklaagd. Immers, de afspraak was dat Zobe meteen zou
betalen als Mindscape daar om vroeg en tot in het voorjaar van 2013 (na de laatste overboeking
blijkbaar) kon Zobe nog deel van de gedeponeerde liquiditeiten terugbetalen, aldus de rechtbank.
Vreemd genoeg lijkt de rechtbank na te laten om (ook) in te gaan op een beperking van de schade ten
aanzien van die rekening-courantschuld van € 298K of waarom de gedaagden ter zake (ook) in een
nadeliger positie zijn geraakt.
Hoewel de rechtbank er geen passage aan wijdt (en er wellicht geen beroep op is gedaan) neemt de
rechtbank klaarblijkelijk aan dat art. 6:89 BW van toepassing is op de op art. 6:162 BW gestoelde
vordering.
Uit het Van de Steeg/Rabobank-arrest van 8 februari 2013 volgt dat art. 6:89 BW van toepassing kan
zijn op vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad, maar dat hangt wel af van de feitelijke grondslag
die de schuldeiser aan zijn vordering ten grondslag legt. Gekeken dient te worden, aldus de Hoge Raad,
naar de aard en inhoud van de rechtsverhouding, de aard en inhoud van de prestatie en de aard van het
gestelde gebrek in de prestatie. Bij de beantwoording van de vraag of tijdig is geklaagd op de voet van
art. 6:89 BW is verder van belang of de schuldenaar nadeel lijdt door het late tijdstip waarop de
schuldeiser heeft geklaagd. In dit verband dient de rechter rekening te houden met enerzijds het voor de
schuldeiser ingrijpende rechtsgevolg van het te laat protesteren – namelijk: verval van al zijn rechten ter
zake van de tekortkoming – en anderzijds de concrete belangen waarin de schuldenaar is geschaad
door het late tijdstip waarop dat protest is gedaan, zoals een benadeling in zijn bewijspositie of een
aantasting van zijn mogelijkheden de gevolgen van de gestelde tekortkoming te beperken. De tijd die is
verstreken tussen het tijdstip dat bekendheid met het gebrek bestaat of redelijkerwijs diende te bestaan,
en dat van het protest, is daarbij een belangrijke factor, maar is niet doorslaggevend. Het voorgaande
betekent dan ook dat men niet kan volstaan met de stelling dat er veel tijd (zoals 3,5 tot ruim 1 jaar in
het voorliggende geval) is verlopen tussen het moment waarop de schuldeiser wist of redelijkerwijze had
moeten ontdekken dat hij een vordering kon indienen, althans kon klagen. De aangesprokene zal ook
moeten stellen en bewijzen dat hij nadeel lijdt of heeft geleden omdat er niet binnen bekwame tijd is
geklaagd. De gedaagde bestuurders hadden dat in dit geval ook gesteld ten aanzien van de
Depotovereenkomst. Als besproken, ontbreekt dat verweer of een bespreking ervan door de rechtbank
ten aanzien van de litigieuze rekening-courantschuld aan Zobe ad € 298K.
In het onder 'Zie anders' aangehaalde vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 5 november
2014 oordeelde die rechtbank dat – refererend aan bovengenoemd arrest van de Hoge Raad – indien
de feitelijke grondslag is dat de schuldenaar een prestatie op grond van een verbintenis, uit
overeenkomst of uit andere bron, niet deugdelijk is nagekomen, art. 6:89 BW van toepassing is. Maar,
aldus diezelfde rechtbank, indien de feitelijke grondslag is dat de schuldenaar de op een ieder rustende
rechtsplicht heeft geschonden zich jegens derden te onthouden van onrechtmatige gedragingen als
bedoeld in art. 6:162 BW, dan is art. 6:89 BW niet van toepassing. De verplichting tot het naleven van
genoemde rechtsplicht vindt niet zijn grondslag in enige verbintenis tot een prestatie tussen schuldenaar
en schuldeiser, uit welke bron dan ook. Pas door schending van een dergelijke rechtsplicht ontstaat een
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verbintenis, namelijk de verbintenis tot het betalen schadevergoeding, aldus de rechtbank. In die zaak
oordeelde de rechtbank dan ook – op grond van hetgeen de curator in dat geval had gesteld – dat art.
6:89 BW niet van toepassing was.
Men zou echter toch kunnen betogen dat het onrechtmatig handelen van een bestuurder jegens een
ander (in casu de vennootschap Mindscape) juist betreft het niet door een bestuurder voldoen aan zijn
(wettelijke) plicht de prestatie te plegen om de vennootschap behoorlijk te besturen. Het Hof Arnhem-
Leeuwarden lijkt dat ook zo in het arrest van 24 januari 2017 te omschrijven in r.o. 5.14 (zie echter voor
de andersluidende conclusie die het daaraan verbindt, hierna). Een bestuurder kan die prestatie ook
gebrekkig uitvoeren, zou men kunnen zeggen.
Hoewel in de voorliggende zaak een beroep op art. 2:9 BW niet aan de orde was (in ieder geval niet in
eerste aanleg) zij opgemerkt dat, zoals in de uitvoerige wenk bij RO 2016/68 is weergegeven, de
(lagere) rechtspraak verdeeld is over het antwoord op de vraag of art. 6:89 BW van toepassing is op
vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW. De Rechtbank
Midden-Nederland overwoog in het Landis-vonnis (zie hierboven) dat de klachtplicht van toepassing is
op alle verbintenissen en ook op art. 2:9 BW. Motivering daarvoor was dat de vordering ex art. 2:9 BW is
gestoeld op de tussen vennootschap en bestuurders bestaande verbintenis en dat uit die verbintenis
voortvloeit dat de bestuurders de vennootschap besturen en dat zij dat behoorlijke wijze dienen te doen.
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in haar uitspraak van 5 november 2014 dat art. 2:9 BW
slechts een norm inhoudt voor het handelen van de bestuurder bij de vervulling van de hem opgedragen
taak. Het is, aldus die rechtbank, niet een verbintenis op zichzelf. Pas door schending van die norm
ontstaat een verbintenis uit hoofde van schadevergoeding. Al met al is art. 6:89 BW volgens de
rechtbank niet van toepassing op een vordering uit hoofde van art. 2:9 BW (zie de kritische noot
hierover van R.G.J. de Haan in JOR 2015/94, die ook fijntjes verwijst naar de toepasselijkheid van art.
6:89 BW in geval van schending van de zorgplicht in de beleggingsadviesrelatie volgens de Hoge Raad
in Van de Steeg/Rabobank).
Tot eenzelfde oordeel komt het Hof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 24 januari 2017 (zie
hierboven). Het hof oordeelt daarin dat de klachtplicht niet is bedoeld voor een rechtsverhouding zoals
die tussen de bestuurder en de rechtspersoon. Het hof neemt daarbij tot uitgangspunt dat de bestuurder
in een vennootschapsrechtelijke verhouding tot de rechtspersoon staat en specifieke in de wet
geregelde rechten en plichten heeft. De aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW is gebaseerd op de
verplichting van de bestuurder tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De rechtspersoon is
gerechtigd is tot deze prestatie. Hierdoor ontstaat er echter geen verbintenis waarop afdeling 9 van titel
1 van boek 6 BW van toepassing is. Met deze verplichting van de bestuurder correspondeert volgens
het hof geen subjectief vermogensrecht van de vennootschap. En daarmee komt de bestuurder komt
met betrekking tot de vordering ex art. 2:9 BW dan ook geen beroep op art. 6:89 BW toe.
In het genoemde vonnis van 14 september 2016 (zie RO 2016/68) nuanceert de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant overigens het eerdere oordeel. Net als ten aanzien van de overwegingen ten aanzien van
art. 6:162 BW oordeelt de rechtbank ten aanzien van het beroep op art. 2:9 BW eveneens dat de
toepasselijkheid er dus van afhangt op de feitelijke grondslag die de schuldeiser aan zijn vordering ten
grondslag legt. De rechtbank vond in die zaak de prestatie van de bestuurder (dus niet in de wet maar)
in de arbeidsovereenkomst tussen de bestuurder en de vennootschap. Zoals uitvoerig in de wenk bij die
uitspraak is uitgewerkt, wringt dat oordeel zich en lijkt het ook dogmatische juist om de klachtplicht hoe
dan ook van toepassing te achten op art. 2:9 BW-vorderingen.
Conclusie naar de huidige stand van de rechtspraak is dan ook dat een beroep op schending van de
klachtplicht ten aanzien van vorderingen wegens bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9
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BW en 6:162 BW niet onmogelijk is (maar overigens ook nog steeds dat het tegengestelde kan worden
betoogd). Doet men een beroep op schending van de klachtplicht dan dient gedegen aandacht te
worden besteed aan de exacte grondslag van de vordering, de daaraan ten grondslag liggende feiten, of
er wellicht een aanvullende contractuele relatie is (zoals een arbeidsovereenkomst, maar wellicht ook
een aandeelhoudersovereenkomst?), welke prestatie gebrekkig is verricht, hoeveel tijd is verstreken en
waarom het niet tijdig klagen tot nadeel voor de schuldenaar heeft geleid (zoals de verslechtering van
de bewijspositie en de ontneming van de mogelijkheid tot schadebeperking).

Partij(en)
Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring (bij vervroeging) in de zaak van
Mindscape Northern Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. C.H.J.M. Abeln te
Amsterdam,
tegen
1. [A],
2. [B],
3. [C],
4. [D],
gedaagden, advocaat mr. J. van Mens te Amsterdam,
en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/15/236988 / HA ZA 15-858 van
1. [A],
2. [B],
3. [C],
4. [D],
eisers, hierna gezamenlijk [gedaagden] c.s., advocaat mr. J. van Mens te Amsterdam,
tegen
[E], gedaagde, advocaat mr. C.H.J.M. Abeln te Amsterdam.

Uitspraak

Rechtbank:

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
— het tussenvonnis van 6 april 2016;
— akte van 22 september 2016 zijdens [gedaagden] c.s. houdende overlegging producties, tevens

houdende correctie;
— het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2016.

1.2.
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Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
— het tussenvonnis van 6 april 2016;
— het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2016.

2.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

3. De feiten

3.1.

Mindscape is sinds haar oprichting een toonaangevend in het uitgeven en distribueren van voornamelijk
Nederlandstalige console- en pc-games binnen de Benelux. Voorts houdt Mindscape zich bezig met het
ontwikkelen van games en computerprogramma's.

3.2.

[C] was tot zijn vertrek in 2008 werkzaam als managing director bij Mindscape. [E] en [D] waren als
sales manager respectievelijk operations manager bij Mindscape in dienst. Begin 2009 is [C]
toegetreden tot het managementteam van Zobe B.V. (hierna: Zobe), waarvan hij tevens aandeelhouder
werd. Zobe was enig aandeelhoudster van Hub Uitgevers B.V. (hierna: HUB). Zobe en HUB dreven
samen met een aantal andere vennootschappen een uitgeverij van boeken, tijdschriften en kranten in
Haarlem. [Gedaagden] en [B] vanaf oktober 2012, waren bestuurder van Zobe, samen met [betrokkene
1].

3.3.

Mindscape was tot 24 mei 2011 een volledige dochter van de Franse vennootschap Mindscape SA. Op
die datum heeft Mindscape SA al haar aandelen in Mindscape voor € 1,-- verkocht aan [E] en [D]. Van
deze transactie is op genoemde datum een "‘Deed of sale and purchase of shares’" opgemaakt, waarin
Mindscape SA als de ‘Vendor’ wordt aangeduid en Mindscape als de ‘Company’. Artikel 6 (‘Debt
forgiveness’) van deze overeenkomst luidt als volgt:

“According to Company last closed account, Company owns tot the Vendor the amount of € 298.147.
Vendor hereby agrees and declares to waive the Company's debt of € 298.147. And therefore discharge
the Company from all payment including interest related to the same.”

3.4.

Vóór het tot stand komen van deze overeenkomst hadden [E] en [D] [C] reeds benaderd met de vraag of
hij wenste deel te nemen in Mindscape. Vervolgens hebben [C] en [gedaagden] namens Zobe op 10
mei 2011 met [E] en [D] afgesproken dat Mindscape zou worden gevestigd in het bedrijfspand te
Haarlem dat door de Zobe-groep werd gehuurd en waarin ook de bedrijfsactiviteiten van die groep
plaatsvonden. De Zobe-groep zou geen huur aan Mindscape in rekening brengen en Mindscape mocht
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kosteloos gebruik maken van de voorzieningen in het pand. Bovendien zou [C] namens Zobe een paar
dagen per week voor Mindscape gaan werken zonder dat zijn managementfee door Zobe aan
Mindscape werd doorbelast. Als tegenprestatie zouden [E] en [D] circa 50% van hun aandelen in
Mindscape aan Zobe verkopen voor € 1.--.

3.5.

Bij e-mail van 11 mei 2011 aan [D] en [C] heeft [E] de gemaakte afspraken samengevat, waarbij hij als
één van de besproken punten noemde:

— Rekening Courant komt bij [A] te liggen. [A] gaat aan [D] en [E] uitleggen waarom (…).

3.6.

Nadat [E] en [D] alle aandelen in Mindscape geleverd hadden gekregen, hebben zij nog dezelfde dag
deze aandelen overgedragen aan ZAM Holding B.V. (hierna: ZAM). [E] is vervolgens via [naam 2] B.V.
(hierna: [naam 2]) voor 47,505% aandeelhouder van ZAM geworden, [D] heeft 4,99% van de aandelen
in ZAM verkregen en Zobe 47,505%. ZAM werd naast enig aandeelhouder tevens enig statutair
bestuurder van Mindscape. Vanaf 19 juli 2011 waren [D], Zobe en [naam 2] de statutair bestuurders van
ZAM.

3.7.

Vanaf juli 2011 tot augustus 2013 waren de volgende personen (middellijk) bestuurder van Mindscape:
[D], [E], [A], [betrokkene 1] en (vanaf oktober 2012 tot januari 2013) [B].

3.8.

Zobe had een kredietregeling bij ABN Amro Bank N.V. (hierna: ABN). Over opgenomen krediet betaalde
zij 4% rente. [Gedaagden] is met het idee gekomen om geld van Mindscape, dat zij niet op korte termijn
nodig had, over te maken op de bankrekening van Zobe. Hiervoor zou Zobe 2% rente aan Mindscape
betalen. [C] heeft dit idee op 10 januari 2012 aan [E] en [D] voorgelegd. Hierop heeft [D] de volgende e-
mail aan [E] gezonden:

He(t) volgende is afgesproken:
— Rentevergoeding 2%
— Geld per direct op onze rekening als we erom vragen
— Geld staat per 31-03-2012 op onze rekening voor een goed(e) kaspositie

3.9.

In de notulen van het overleg van 10 januari 2012 wordt ten aanzien van eerdere overboekingen tot een
bedrag van € 275.000,-- van Mindscape aan Zobe van december 2011 vermeld:

3. Cash per 19-12-2011 275K overgemaakt aan ZOBE
i.
Afgesproken is dat het bij ZOBE blijft voor een vergoeding van 2%. Indien Mindscape het nodig
heeft wordt het benodigde bedrag overgemaakt.

3.10.
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Bij e-mail van 18 april 2012 heeft [D] aan [E] de voorlopige cijfers van Mindscape aan [E] toegezonden,
met als bijlage een balans waarin als rekening-courant schuld van Mindscape aan Zobe per 31 maart
2012 voornoemd bedrag van € 298.147,-- wordt genoemd (‘Intercompany-Zobe −298.148’).

3.11.

Bij diverse werkoverleggen binnen Mindscape werd de bij Zobe uitstaande cashpositie besproken. In de
vergadering van 24 april 2012 informeerden [D] en [C] [E] dat het bij Zobe uitstaande, vrij besteedbare,
geldbedrag € 330.000,-- bedroeg en in juni 2012 zou de stand bij Zobe € 310.000,-- zijn.

3.12.

In 2012 is 30% van de aandelen van ZAM in Mindscape overgedragen aan Bacom B.V., een
vennootschap waarbij [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]) betrokken was. Daarbij heeft [E] op 1
november 2012 de halfjaarcijfers van 2012 aan [betrokkene 2] toegezonden. In deze halfjaarcijfers is op
bladzijde 8 als rekening-courant saldo van Zobe ten opzichte van Mindscape opgenomen meergenoemd
bedrag van € 298.147,--.

3.13.

In de periode van 21 december 2011 tot en met 31 juli 2013 is in totaal een bedrag van € 1.377.449,12
van de bankrekening van Mindscape naar de bankrekeningen van Zobe en HUB overgeboekt. Ten
behoeve van uitgaven van Mindscape is een bedrag van in totaal € 919.081,83 ter beschikking gesteld,
zodat sprake is van een verschil van € 458.367,29.

3.14.

Eind april 2013 heeft ABN het kredietarrangement met Zobe bevroren. Op 27 augustus 2013 is Zobe in
staat van faillissement verklaard met benoeming van mr C.H. Hartsuiker tot curator (hierna: de curator).

3.15.

Per 10 november 2014 heeft [E], middels [naam 2], de aandelen van Zobe in ZAM van de curator
gekocht voor een bedrag van € 7.000,--. [Naam 2] is thans enig aandeelhouder en bestuurder van
Mindscape.

3.16.

In zijn vijfde faillissementsverslag van 29 januari 2015 heeft de curator geschreven dat hij geen
aanleiding had gevonden "‘om over te gaan tot aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort zoals
bedoeld in artikel 2:248 BW’".

4. Het geschil

In de hoofdzaak

4.1.

Mindscape vordert — samengevat — de veroordeling van [gedaagden] c.s. tot betaling van
€ 458.367,29, vermeerderd met rente en (proces- en na-) kosten.
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4.2.

[Gedaagden] c.s. voeren verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In de vrijwaringszaak

4.4.

[Gedaagden] c.s. vordert — samengevat — dat [E] wordt veroordeeld om aan [gedaagden] c.s. te
betalen al hetgeen waartoe [gedaagden] c.s. in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, inclusief de
proceskosten van de hoofdzaak, met veroordeling van [E] in de kosten van de vrijwaring.

4.5.

[E] voert verweer.

4.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

In de hoofdzaak

5.1.

Mindscape draagt — kort samengevat — het navolgende aan ter onderbouwing van haar vordering.
[Gedaagden] c.s. waren in 2011 bekend met de liquiditeitstekorten van Zobe en de met haar verbonden
ondernemingen, zoals HUB, Zij hebben onder valse voorwendselen gelden aan Mindscape onttrokken
en deze bewust aangewend ten behoeve van hun eigen belangen en in het belang van Zobe en de met
haar verbonden vennootschappen. Gelijktijdig met de eerste overboeking op 21 december 2011 van
Mindscape naar Zobe hebben zij ten onrechte in de boeken een niet bestaande schuld van € 298.147,--
van Mindscape aan Zobe opgevoerd. [E] heeft hiervan eerst op 28 april 2013 kennisgenomen en toen
aangegeven geen medewerking te zullen verlenen aan het vaststellen van de jaarcijfers over het
boekjaar 2011/2012. [E] opereerde als commercieel directeur van Mindscape en had er het volste
vertrouwen in dat de financieel verantwoordelijke binnen het bedrijf, [C], en de overige gedaagden de
belangen van Mindscape in deze zouden bewaken. [Gedaagden] c.s. hebben Mindscape opzettelijk
foutief geïnformeerd door voor te wenden dat de door Mindscape overgeboekte liquide middelen door
Zobe in depot werden gehouden. Hierdoor is ingestemd met het (blijven) overboeken van liquiditeiten
naar Zobe. [Gedaagden] c.s. hebben vanaf het begin gehandeld vanuit een vooropgezet plan van
manipulatie en Mindscape gebruikt als liquiditeitsvoorziening met schending van de met Zobe gemaakte
afspraken, waarna Zobe uiteindelijk niet in staat bleek het totale aan Mindscape onttrokken bedrag aan
haar terug te betalen. Al het voorgaande brengt mee dat de handelwijze van [gedaagden] c.s. een
zelfstandige onrechtmatige daad jegens Mindscape oplevert, aldus steeds Mindscape, die stelt dat de
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totale, door haar geleden schade neerkomt op een bedrag van € 458.367,29, waarvan een bedrag van
€ 62.107,17 door schulden van HUB en € 396.260,12 door een betalingstekort van Zobe jegens haar.

5.2.

Ter comparitiezitting heeft [E] nader betoogd dat [gedaagden] c.s. reeds in 2012 wisten dat, wanneer de
jaarstukken over 2011 op juiste wijze waren opgesteld, alle belanghebbenden onmiddellijk in 2012
zouden hebben begrepen dat Zobe het financieel niet ging redden en het parkeren van de gelden van
Mindscape op de bankrekening van Zobe niet zou zijn voorgezet. Voorts is uiteindelijk geen uitvoering
gegeven aan de wens van Zobe om de vordering van Mindscape SA op Mindscape over te nemen,
aldus Mindscape, die in het slot van haar betoog haar vordering jegens [A], [B] en [D] primair op artikel
2:9 jo 2:11 BW doet steunen en jegens [C] als feitelijk bestuurder van Mindscape op artikel 2:9 BW.

5.3.

[Gedaagden] c.s. voeren vooreerst tot hun verweer aan dat zijdens Mindscape als schuldeiser niet
binnen bekwame tijd in de zin van artikel 6:89 BW bij hen is geprotesteerd tegen de door haar
gewraakte liquiditeitsonttrekkingen (overboekingen van Mindscape naar Zobe) nadat zij deze had
ontdekt of had behoren te ontdekken. Mindscape wist via haar statutair bestuurder [E] blijkens haar
(hiervoor in 3.5 weergegeven) e-mail van 11 mei 2011 aan [D] en [C] dat de rekening-courant schuld
van € 298.147,-- van Mindscape jegens Mindscape SA zou worden overgenomen door Zobe. Voorts
blijkt uit de afspraken van 10 januari 2012 (zoals hiervoor in 3.9 weergegeven), dat geld van Mindscape
tijdelijk zou worden geparkeerd bij Zobe. Hiertegen heeft Mindscape voor het eerst geprotesteerd bij
dagvaarding van 30 juni 2015.

5.4.

[Gedaagden] c.s. zijn hierdoor benadeeld aangezien Zobe tot medio maart 2013 in staat zou zijn
geweest het aan Mindscape toekomende bedrag terug te betalen indien daarom zou zijn verzocht. Tot
die tijd had Zobe de vermeende schade van Mindscape kunnen wegnemen. De afspraak tussen partijen
was immers dat Zobe het geld zou terugstorten indien Mindscape daarom vroeg, maar dat heeft
Mindscape nooit gedaan. Door het faillissement van Zobe in augustus 2013 heeft (het bestuur van)
Zobe de beschikking en het beheer over het vermogen verloren, waardoor haar de mogelijkheid is
ontnomen om op enigerlei wijze de schade te beperken.

5.5.

Daarnaast zijn [gedaagden] c.s, door het te laat protesteren in hun bewijspositie geschaad. De
afspraken met [E] zijn lang geleden gemaakt en het bewijs daarvan is grotendeels verloren of
zoekgeraakt. Door het faillissement van Zobe en de dochtervennootschappen is niet duidelijk waar de
bewijsstukken zich bevinden. De administratie van Zobe ligt op dit moment bij de curator en de
administratie van Mindscape ligt waarschijnlijk bij [E]. [Gedaagden] c.s. hebben in ieder geval geen of
weinig toegang tot deze administratie, aldus steeds [gedaagden] c.s.

5.6.

De rechtbank is hiertoe van oordeel als volgt. Uit de hiervoor in 3.10 genoemde e-mail van 18 april 2012
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van [D] aan [E], met als bijlage een balans per 31 maart 2012, kan worden afgeleid dat [E] in april 2012
wist, althans had behoren te weten, dat inmiddels gevolg was gegeven aan de hiervoor in 3.5
weergegeven afspraak van 10/11 mei 2011, die erop neerkwam dat de rekening-courant schuld van
Mindscape aan Mindscape SA geconverteerd werd in een schuld van Mindscape aan Zobe tot een gelijk
bedrag van € 298.147,--. Bij e-mail van 11 december 2012 doet [E] vervolgens het verzoek aan [D] om
een mail aan [naam 1] te sturen met de jaarrekening 2011/2012 van Mindscape, waarin op bladzijde 8
melding wordt gemaakt van meergenoemd bedrag bij "‘Rekening courant Aandeelhouder’".

5.7.

Ter comparitie van 6 oktober 2016 heeft [E] nog toegelicht dat hij opname van deze schuld van
Mindscape aan Zobe eerst op 28 april 2013 na ontvangst van het concept voor de definitieve jaarcijfers
van 2011/2012 heeft ontdekt; voordien werd hij gehinderd door een oogaandoening en overigens
vertrouwde hij erop dat [C] de financiële belangen van Mindscape zou bewaken. Evenwel ziet hij eraan
voorbij dat hij ingevolge artikel 2:9 BW (ook) in de periode 2011/2012 als statutair bestuurder een eigen
verantwoordelijkheid had om het ertoe te leiden dat hij behoorlijk in staat was kennis te nemen van
informatie die voor de vennootschap van wezenlijk belang was. Bovendien laat het zich aanzien dat [E]
in die periode op dit punt ook geen reden tot klagen had, nu uit zijn commentaar op de door
[gedaagden] c.s. overgelegde conceptbrief van de raadsman van Mindscape aan ZAM van medio maart
2013 kan worden opgemaakt dat [E] zelf toen de mening was toegedaan dat de afspraak was dat het
bedrag van € 298.147,-- over 15 jaar terugbetaald zou worden (en dat er zo lang geen kosten door Zobe
bij Mindscape in rekening gebracht zouden worden).

5.8.

In dit verband is voorts van belang dat [D], die geen belang in Zobe had en volgens Mindscape
verantwoordelijk was voor haar financiën, als (middellijk) bestuurder van Mindscape klaarblijkelijk
evenmin als [E] aanleiding heeft gezien op enig moment te protesteren bij [C] of [gedaagden] tegen
opneming van het bedrag van € 298.417,-- in de rekening-courant.

5.9.

Daarnaast heeft [E] noch [D] zich gekeerd tegen de overboekingen, die tussen 21 december 2011 en 15
februari 2013 tussen Mindscape en Zobe hebben plaatsgevonden (zoals weergegeven in het overzicht
dat als productie 7 bij dagvaarding is overgelegd). Vast staat dat beiden daarvan op de hoogte waren;
naar hiervoor in 3.11 vermeld, werd [E] in ieder geval in april en juni 2012 door [D] en [C] geïnformeerd
dat sprake was van bij Zobe uitstaande bedragen van € 330.000,-- respectievelijk € 310.000,--. In het
verlengde van de op 10 januari 2012 gemaakte en aan [E] schriftelijk bevestigde afspraken om tegen
betaling door Zobe van 2% rente gelden van Mindscape aan Zobe over te boeken (als vermeld hiervoor
in 3.8 en 3.9) lagen protesten hiertegen ook niet voor de hand; alle betrokkenen hadden zich hiermee op
voorhand akkoord verklaard, met de afspraak dat de gelden door Zobe per direct zouden worden
teruggestort naar Mindscape "‘als we erom vragen’".

5.10.

Zijdens Mindscape is tot de laatste overboeking naar Zobe op 15 februari 2013 (van € 50.000,--) niets
gevraagd en ook niet geklaagd. Uit voornoemd overzicht (productie 7 bij dagvaarding) kan worden
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opgemaakt dat indien Mindscape vóór december 2012 bezwaar zou hebben gemaakt bij [gedaagden]
c.s. tegen het laten voortduren van de overboekingen naar Zobe, het rekening-courant saldo op het
overzicht (waarvan de juistheid niet door Mindscape is betwist) bijna € 100.000,-- ten gunste van Zobe
had bedragen.

5.11.

Het verweer van [gedaagden] c.s. dat zij de schade voor Mindscape hadden kunnen beperken wanneer
zij eerder bij hen had geklaagd, snijdt al met al hout en is dan ook terecht voorgedragen. Hierop strandt
de vordering van Mindscape voorzover deze is gegrond op onrechtmatige gedragingen van [gedaagden]
c.s.

5.12.

Ten overvloede overweegt de rechtbank met betrekking hierbij nog het navolgende. [Gedaagden] c.s.
hebben aannemelijk gemaakt dat Zobe eerst in zwaar weer is gekomen toen de ABN eind april 2013 het
kredietarrangement bevroor en Zobe overplaatste naar de afdeling Bijzonder Beheer. Door een aantal
omstandigheden (reorganisatie, verbouwing, betalingsverplichtingen in verband met de aankoop van
een 50%-belang in de joint-venture Computer Idee) had Zobe in april 2013 een overbruggingskrediet
nodig dat haar werd geweigerd door de bank. Na 15 februari 2013 heeft geen overboeking van
Mindscape naar Zobe meer plaatsgevonden, terwijl per 28 februari 2013 nog wél een lening van
€ 100.000,-- van [naam 3] B.V., de beheersmaatschappij van [gedaagden], aan Zobe openstond. Het
ontbreekt dan ook aan grond om [gedaagden] c.s. (of één van hen) — met name [D] en [B] hebben
geen zichtbare banden met Zobe gehad — het verwijt te maken dat zij hun belangen bij Zobe vanaf
2011 de voorrang hebben gegeven boven die van Mindscape, teminder waar juist [E] in de gelegenheid
is gesteld via HUB computergames te verkopen buiten het Benelux-licentiegebied van Mindscape. Niet
is aangetoond dat de omstandigheid dat daarbij een negatief rekening-courant saldo van € 62.107,--
voor Mindscape ten opzichte van HUB is ontstaan, een gevolg is van onrechtmatig handelen van
[gedaagden] c.s.

5.13.

Dit betekent dat het zich laat aanzien dat ook wanneer artikel 6:89 BW buiten toepassing zou zijn
gebleven, de vordering van Mindscape op (nog meer) inhoudelijke gronden niet voor toewijzing in
aanmerking zou zijn gekomen.

5.14.

Naar hiervoor in 5.2 is vastgesteld, heeft Mindscape voor haar vordering ter comparitiezitting een
nieuwe grond aangedragen, te weten artikel 2:9 jo 2:11 BW. [Gedaagden] c.s. hebben hiertegen
bezwaar gemaakt en dat bezwaar acht de rechtbank gegrond; Mindscape heeft voorafgaand aan de
comparitie nog twee aktes in het geding gebracht en had derhalve zonder omwegen de door haar
beoogde eisvermeerdering of eiswijziging tijdig aan [gedaagden] c.s. bekend kunnen maken. Daardoor
zouden [gedaagden] c.s. vóór de comparitie in de gelegenheid zijn geweest een reactie op die
aanvulling of wijziging voor te bereiden, maar die gelegenheid is hen nu ten onrechte ontnomen,
hetgeen in strijd is met de goede procesorde.
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5.15.

Ten overvloede tekent de rechtbank hierbij nog aan dat ook indien de beoogde eiswijziging wél
toelaatbaar zou zijn bevonden, met name het hiervoor in 5.9 en 5.12 overwogene dan zou hebben
meegebracht dat voldoende door [gedaagden] c.s. aannemelijk is gemaakt dat geen van hen door een
ernstig verwijt in de zin van artikel 2:9 lid 2 BW wordt getroffen.

5.16.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Mindscape worden verwezen in de gedingkosten, aan de zijde
van [gedaagden] c.s. begroot op 2 1/2 punt van het liquidatietarief, zijnde € 6.450,-- + € 1.533,-- aan
griffierechten = € 7.983,--. [Gedaagden] c.s. hebben nog gevorderd dat Mindscape tot betaling van hun
volledige proceskosten wordt veroordeeld, maar daartoe ziet de rechtbank onvoldoende aanleiding
mede gelet op het navolgende ten aanzien van de kosten in de vrijwaringszaak.

In de vrijwaringszaak

5.17.

Hetgeen in de hoofdzaak is overwogen en beslist heeft tot gevolg dat de vrijwaringszaak verder niet
meer aan de orde behoeft te komen, behoudens ten aanzien van de daarin door [gedaagden] c.s.
gemaakte kosten, die het toerekenbaar gevolg zijn van de tegen hen ingestelde hoofdzaak en waarvan
de omvang wordt gesteld op 1 punt van het liquidatietarief, zijnde € 2.580,-- + € 104,04 aan kosten voor
het uitbrengen van de dagvaarding = € 2.684,04.

6. De beslissing

De rechtbank

In de hoofdzaak

6.1.

wijst het gevorderde af;

6.2.

veroordeelt Mindscape in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagden] c.s.
begroot op € 7.983,--;

6.3.

verklaart vorenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In de vrijwaringszaak

6.4.

veroordeelt Mindscape in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagden] c.s.
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begroot op € 2.684,04, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van dit
vonnis tot de dag van algehele voldoening;

6.5.

verklaart vorenstaande kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
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