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Essentie

Compensatie proceskosten.
Ondanks afwijzing van de vorderingen van de curator wegens bestuurdersaansprakelijkheid wordt curator niet veroordeeld
in de proceskosten omdat onbehoorlijk bestuur vaststaat en bestuurders voorafgaand aan procedure aan de curator
onvoldoende inzicht hebben gegeven in relevante feiten met betrekking tot de oorzaak van het faillissement.

Samenvatting

Gedaagde X is enig bestuurder in Bedrijf 2 en daarmee enig aandeelhouder en indirect bestuurder in Bedrijf 1 (gezamenlijk:
de Bestuurders). Bedrijf 1 exploiteert een onderneming in reparatie van mobiele telefoons. Bedrijf 1 heeft diverse
dochtervennootschappen in Tsjechië. In die dochtervennootschappen worden de feitelijke reparatiewerkzaamheden en
daarbij behorende logistieke activiteiten uitgevoerd. Bedrijf 1 is op die manier feitelijk slechts bezig met het beheer en de
financiering van haar dochtervennootschappen. Bedrijf 1 genereert uitsluitend inkomsten door een maandelijkse
management- en huurvergoeding van haar dochtervennootschappen. Met de komst van ingewikkelde smartphones op de
mobiele telefoniemarkt trok de belangrijkste klant van de onderneming zich terug. Het aantal te repareren telefoons werd
minder en droogde op. Nadat in januari 2017 enige dochtervennootschappen in Tsjechië failliet zijn verklaard wordt eind mei
2017 Bedrijf 1 eveneens failliet verklaard. Dan blijkt dat de Bestuurders de drie jaren voorafgaand aan het faillissement de
jaarrekeningen niet tijdig hebben gepubliceerd en dus niet hebben voldaan aan de verplichtingen uit art. 2:394 BW. Ook
hebben de Bestuurders niet voldaan aan de administratieplicht van art. 2:10 BW. Daarnaast meent de curator dat de
Bestuurders ook materieel kennelijk onbehoorlijk bestuur is te verwijten en stelt hen aansprakelijk op grond van art. 2:9 BW,
2:248 BW en 6:162 BW.

Rb.: Het is duidelijk dat de Bestuurders niet aan de administratie- en publicatieplicht hebben voldaan, en daarmee dat zij
onbehoorlijk hebben bestuurd. Tevens is dat een (weerlegbaar) vermoeden dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurders slagen er in om voldoende aannemelijk te maken dat de
faillissementen van (de Tsjechische dochtervennootschappen en van) Bedrijf 1 externe oorzaken hadden. De rechtbank kan
uit het door de curator gestelde niet afleiden of naast deze externe oorzaken ook kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De strekking van art. 2:248 BW is niet om bestuurders te straffen voor
onopzettelijke domheden en beleidsfouten. Volgens de rechtbank ligt de lat van art. 2:248 BW hoog en behoort slechts een
in het oog springende onbehoorlijkheid van de taakuitoefening in aanmerking genomen te worden. Dat is hier niet het geval,
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het tijdig deponeren van de jaarrekeningen en een betere administratie hadden het faillissement niet kunnen voorkomen,
aldus de rechtbank.
Ook de aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 en art. 6:162 BW wordt afgewezen. De rechtbank compenseert wel de
kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen. Op basis van de schending van de
administratie- en publicatieplicht staat het namelijk vast dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
door de Bestuurders en ook daarbij acht de rechtbank het handelen van de Bestuurders niet helemaal zuiver. Doordat de
feiten complex en weinig inzichtelijk waren voor de curator, was pas na twee uitgebreide conclusiewisselingen duidelijk dat
de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling geen belangrijke oorzaak van het faillissement was. Het past, aldus de rechtbank
niet om de curator als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure te veroordelen.

Verwant oordeel

Zie ook:

• HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS8376 (ECC/CellOne);
• Conclusie A-G Wesseling-van-Gent bij HR 5 oktober 2001, ECLI:NL:PHR:2001:ZC3694, NJ 2001/651;
• M.A. Zon, ‘Proceskostenperikelen’, EB 2008/20;
• Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2018/250;
• W.L. Haardt, De veroordeeling in de kosten van het burgerlijk geding (diss. Leiden), Den Haag: Martinus Nijhoff 1945,

pg. 30-33;
• F.J.H. Hovens, ‘Het civiele hoger beroep. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functies van het hoger beroep in

burgerlijke zaken’, (Recht en Praktijk nr. 133) (diss. Tilburg 2005), Deventer: Kluwer 2010, p. 131-133;
• P. Sluijter, ‘Sturen met proceskosten. Wie betaalt de prijs van verstorend procesgedrag?’ (Burgerlijk Proces & Praktijk,

nr. XII) (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 2011. p. 30-44 en p. 45-56;
• I. Tzankova, Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag:

Bju 2006, p. 189.

Wenk

Deze wenk ziet uitsluitend op de laatste rechtsoverweging (r.o. 4.40) van de rechtbank inzake de compensatie van de
proceskosten. Dat komt zelden voor in gevallen als de onderhavige.
De hoofdregel in het civiele procesrecht is dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten van de procedure
wordt veroordeeld, aldus art. 237 lid 1 Rv. Er bestaan drie wettelijke uitzonderingen op deze regel: de kosten mogen geheel
of gedeeltelijk worden gecompenseerd als partijen:
(i) (ex-)partners, bloed-, of aanverwanten zijn of
(ii) als de partijen over en weer op een aantal punten in het ongelijk worden gesteld.
(iii) Daarnaast kan de rechter beslissen om nodeloze kosten voor rekening te laten van de partij die deze aanwendde of
veroorzaakte.
Als geen van deze uitzonderingen van toepassing is, is de rechter verplicht om de in het ongelijk gestelde partij in de kosten
te veroordelen. Wanneer de gehele vordering van de eiser wordt toegewezen, is het compenseren van kosten op grond van
billijkheidsoverwegingen, zonder dat zich een van de in de onderhavige bepaling omschreven uitzonderingen voordoet, niet
toegestaan.
Van uitzondering (i) is in de voorliggende zaak geen sprake. De rechtbank lijkt in deze zaak naar een combinatie van
grondslagen (ii) en (iii) te hebben gekeken. Wat betreft punt (ii): de Bestuurders zijn wel in het ongelijk gesteld wat betreft
het uitgangspunt dat hen onbehoorlijk bestuur is te verwijten. Wat betreft hun verweer tegen dat vermoeden en de wijze
waarop de Bestuurders dat hebben gevoerd, lijkt de rechtbank naar grondslag (iii) te hebben gekeken. De laatste zin van
art. 237 lid 1 Rv bepaalt dat nodeloze kosten voor rekening kunnen worden gelaten van de partij die deze kosten heeft
aangewend of veroorzaakt. Deze bepaling biedt de rechter in beginsel een ruime mogelijkheid om de door verstorend
procesgedrag veroorzaakte kosten af te wentelen op de veroorzaker. Chicanes, onterechte incidenten en andere fouten
kunnen tot een kostenveroordeling leiden, zelfs ten laste van de partij die volledig in het gelijk is gesteld. De regeling over
nodeloze kosten bestaat al sinds 1879 en de wetgever heeft destijds besloten dat de beantwoording van de vraag welke
kosten nodeloos zijn, aan ''s rechters prudentie' kon worden overgelaten. In een aantal concrete gevallen biedt de wet
aanknopingspunten, zoals in art. 170 lid 1 Rv. Dat wetsartikel bepaalt dat als een partij meer getuigen heeft opgeroepen dan
redelijkerwijs noodzakelijk was, de rechter daarmee rekening kan houden bij de kostenveroordeling. Ook met betrekking tot
de kosten bij verstek, herstel van dagvaardingsexploten, verval/ontslag/afstand van instantie en onwillige getuigen staan in
de wet specifieke bepalingen over de allocatie van kostenposten tussen partijen (en onwillige getuigen), al gaat het daarbij
niet telkens om nodeloze kosten.
Haardt wees er al in 1945 in zijn dissertatie op (zie hierboven) dat het begrip ‘nodeloze kosten’ het mogelijk maakt om aan
de kostenveroordeling een morele waardering ten grondslag te leggen van de houding die partijen in en vóór het proces
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jegens elkaar hebben aangenomen. Hij heeft toen al uit rechtspraak een aantal rubrieken van nodeloos aangewende of
veroorzaakte kosten gedestilleerd: (1) onnodigheid van het gehele proces, waaronder ook de voortijdige en bovenmatige
vorderingen, (2) nodeloze voortzetting van een proces, (3) processuele fouten met extra kosten als gevolg, (4) het onnodig
ingewikkeld maken van het proces en (5) de onwaarachtige partijhouding. Sluijter heeft in zijn dissertatie (zie eveneens
hierboven) de nodeloos gemaakte kosten als volgt gerubriceerd:
(a) liegen, bedriegen en simuleren; (b) evident kansloos proces (geen belang; geen (deugdelijke) onderbouwing); (c)
kansloze stellingen en verweren; (d) overdreven hoge vordering; (e) overbodig of prematuur proces; (f) late stellingen en
feiten; (g) laat inbrengen van bewijsstukken; (h) late verandering of vermeerdering van eis; (i) onvoorbereid, ondeugdelijk
vertegenwoordigd of niet verschijnen ter zitting; (j) het weigeren om bewijsstukken over te leggen; (k) fishing expedition; (l)
overbodige processuele verrichtingen.
De ervaring leert echter dat de rechter zeer terughoudend (zie ECLI:NL:HR:2005:AS8376) omgaat met het voor rekening
laten van de proceskosten voor een partij die ze nodeloos aanwendde of veroorzaakte. Hoewel de rechter aldus veel
discretionaire ruimte heeft, is de praktijk echter dat de rechter nauwelijks gebruik maakt van de in art. 237 Rv gegeven
bevoegdheid. In de literatuur is herhaaldelijk gepleit voor het vaker toepassen van de bevoegdheid door de rechter.
Terug naar de voorliggende casus: hier gebruikt de rechter zijn discretionaire bevoegdheid. Als gezegd lijkt de formulering
die de rechtbank in r.o. 4.40 gebruikt enerzijds te duiden op toepassing van de bovengenoemde omstandigheid (ii) in art.
237 Rv: de curator heeft immers terecht de bestuurders aansprakelijk gehouden, want er is sprake van onbehoorlijk bestuur
op grond van art. 2:10 en 2:394 BW. Anderzijds lijkt de rechtbank in de overwegingen erna met betrekking tot het (in dit
vonnis gehonoreerde) verweer van de bestuurders dat er andere externe factoren een belangrijke oorzaak van het
faillissement zijn geweest, hun proceshouding moreel te waarderen (lees: hen aan te rekenen). De Bestuurders hebben niet
voorafgaand aan de procedure al het benodigde inzicht aan de curator verstrekt waaruit die had kunnen opmaken dat er
ondanks het onbehoorlijke bestuur (want dat stond vast, dat wisten de bestuurders ongetwijfeld ook), toch goede redenen
waren om aan te nemen dat het faillissement door andere externe factoren is veroorzaakt. Ze hebben daarentegen gewacht
tot in de procedure en nadat al de nodige (proces)kosten zijn gemaakt. Dat lijkt de rechtbank de Bestuurders aan te
rekenen. De vroeger nog wel bestaande praktijk van het wachten met innemen van stellingen en overleggen van stukken tot
in de procedure was al aan het afsterven maar is hiermee ook potentieel gevaarlijk geworden voor wat betreft de
kostenveroordeling.
A.J. Beljaars-Vink

Partij(en)

Vonnis in de zaak van
[Naam curator], in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid [naam bedrijf 1], te Rotterdam, eiser, advocaat mr. J.P.M. Borsboom te Rotterdam,
tegen
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam bedrijf 2],
2. [Naam gedaagde],
gedaagden, advocaat mr. R.A. Wolf te 's-Gravenhage.
Partijen zullen hierna de curator en [gedaagden] genoemd worden. [Gedaagden] zullen afzonderlijk worden aangeduid als
[naam bedrijf 2] en [naam gedaagde].

Uitspraak

Rechtbank:

1. De procedure

1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 november 2017, met producties;
- de conclusie van antwoord van 14 maart 2018, met producties;
- de brieven van 4 april, 7 mei en 16 mei 2018 van de rechtbank;
- de brief van 9 mei 2018 van de curator;
- de brief van 11 mei 2018 van [gedaagden];
- de conclusie van repliek van 8 augustus 2018, met producties;
- de conclusie van dupliek van 31 augustus 2018, met producties;
- de akte uitlating producties tevens akte vermeerdering van eis van 2 januari 2019, met producties;
- de antwoordakte vermeerdering van eis van 30 januari 2019;
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- de akte houdende overlegging producties van 27 februari 2019 van de curator;
- de antwoordakte uitlaten producties.

1.2.
Nadat de conclusie van antwoord was genomen, is na overleg met partijen besloten vooralsnog geen comparitie van
partijen te laten plaatsvinden, maar de zaak te verwijzen naar de rol voor conclusies van achtereenvolgens repliek en
dupliek. Nadat het laatste hierboven onder 1.1 genoemde processtuk was genomen, heeft geen van beide partijen pleidooi
gevraagd, dan wel de rechtbank verzocht alsnog een comparitie van partijen te bepalen. Daarom is na de antwoordakte
uitlaten producties vonnis bepaald zonder dat een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden.

2. De feiten

2.1.
Bij vonnis van 30 mei 2017 van deze rechtbank is [naam bedrijf 1] (hierna: [naam bedrijf 1]) in staat van faillissement
verklaard. Daarbij is de curator als zodanig aangesteld.

2.2.
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van [naam bedrijf 1] is [naam bedrijf 2].

2.3.
Enig bestuurder van [naam bedrijf 2] is [naam gedaagde].

2.4.
Enig aandeelhouder van [naam bedrijf 2] is [naam bedrijf 3].

2.5.
[Naam bedrijf 1] heeft zeven dochtervennootschappen en drie kleindochtervennoot-schappen. De meeste daarvan zijn altijd
(grotendeels) leeg en inactief geweest. De activiteiten van [naam bedrijf 1] hebben grotendeels te Tsjechië en deels in
Nederland plaatsgevonden.

2.6.
In de Tsjechische dochtermaatschappij [naam bedrijf 4] (hierna: [naam bedrijf 4]) werden reparatiewerkzaamheden verricht.
In een Tsjechische dochtermaatschappij van [naam bedrijf 4] genaamd [naam bedrijf 5] (hierna: [naam bedrijf 5]) was het
personeel van [naam bedrijf 4] ondergebracht.

2.7.
In de Tsjechische kleindochtermaatschappij [naam bedrijf 6] (hierna: [naam bedrijf 6]) was het met de
reparatiewerkzaamheden samenhangende transport van de te repareren goederen (o.a. van Nederland naar Tsjechië en
vice versa) ondergebracht. Die te repareren goederen betroffen bij aanvang mobiele telefoons, later ook andere goederen.

2.8.
[Naam gedaagde] was bestuurder van de Tsjechische dochtervennootschappen.

2.9.
[Naam bedrijf 1] is in financiële problemen geraakt.

2.10.
Medio juli 2016 kwam [naam bedrijf 5] in de zogenoemde pre-insolventie te verkeren. In december 2016 is het faillissement
van [naam bedrijf 5] definitief uitgesproken.

2.11.
[Naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] kwamen medio januari 2017 in pre-insolventie te verkeren. Zij zijn in mei 2017 definitief
failliet verklaard.

2.12.
Bij brief van 8 november 2017 heeft de curator [gedaagden] persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort betreffende [naam bedrijf 1], subsidiair voor de schade die [naam bedrijf 1] en de gezamenlijke
crediteuren van [naam bedrijf 1] in de visie van de curator als gevolg van onrechtmatig handelen van [gedaagden] hebben
geleden.
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2.13.
Vanaf 9 november 2017 heeft de curator diverse conservatoire beslagen gelegd ten laste van [gedaagden].

3. Het geschil

3.1.
De curator vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
"- gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, althans één of meerderen van hen, zal

veroordelen om aan eiser q.q. te betalen een bedrag gelijk aan het tekort in het faillissement van [naam bedrijf
1], althans tot schadevergoeding, op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum
faillissement, althans vanaf de dag der dagvaarding, althans hen zal veroordelen tot betaling aan eiser q.q. van
dat wat de rechtbank juist en rechtvaardig acht; en

- gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, althans één of meerderen van hen, zal
veroordelen tot betaling van een voorschot op de faillissementskosten ten belope van EUR 102.373,06 (zegge:
honderdtweeduizend driehonderddrieënzeventig euro en zes eurocent, althans tot betaling van een bedrag dat
de rechtbank juist en rechtvaardig acht; en

- gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, althans één of meerderen van hen zal
veroordelen in de kosten van het geding, waaronder de kosten van de conservatoire beslagleggingen ex art. 706
Rv en de nakosten."

3.2.
[Gedaagden] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van
de curator in de kosten van het geding, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.
De curator grondt zijn vorderingen primair op artikel 2:248 BW (kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak
van het faillissement is), subsidiair op artikel 2:9 BW (toerekenbaar tekortschieten in een behoorlijke taakvervulling waarvan
de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt is te maken) en meer subsidiair op artikel 6:162 BW (onrechtmatig handelen
jegens de gezamenlijke crediteuren) (zie de alinea's 61 tot en met 66 van de dagvaarding). Voor wat betreft de positie van
[naam gedaagde] als indirect bestuurder beroept de curator zich mede op artikel 2:11 BW ("De aansprakelijkheid van een
rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan
van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is."). Daartoe stelt de curator tegen de achtergrond van
de vaststaande feiten - kort samengevat - het volgende (zie hierna onder 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5).

4.2.
Op grond van artikel 2:394 BW waren [gedaagden] verplicht de jaarrekeningen van [naam bedrijf 1] binnen acht dagen na
vaststelling en binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar te publiceren. Aan deze verplichting(en) hebben
[gedaagden] in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement niet (steeds) voldaan. De jaarrekeningen over
2013, 2014 en 2015 zijn te laat gepubliceerd. De jaarrekening over 2013 is gepubliceerd op 14 december 2015. Dat is ruim
tien maanden te laat. De jaarrekening over 2014 is vastgesteld op 11 januari 2016 en gepubliceerd op 4 februari 2016. Dat
is zestien dagen na de acht dagen na vaststelling en vier dagen na de dertien maanden termijn. Over 2015 is eerst op 30
december 2016 een onjuiste jaarrekening gepubliceerd, waarna op 8 juni 2017, na het faillissement en na het bijwerken van
de administratie, nogmaals een jaarrekening over 2015 is gedeponeerd. Derhalve is niet eerder dan vier maanden en acht
dagen te laat een (behoorlijke) jaarrekening over 2015 gedeponeerd. Hieruit blijkt dat [gedaagden] niet hebben voldaan aan
de verplichtingen uit artikel 2:394 BW. Daarmee staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar vast dat
[gedaagden] [naam bedrijf 1] kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd. Dat wordt op grond van de wet vermoed een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

4.3.
Op grond van artikel 2:10 BW waren [gedaagden] verplicht om op zodanige wijze een administratie te voeren, en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van [naam bedrijf 1] kunnen en konden worden gekend. Aan deze verplichting hebben [gedaagden] niet
voldaan. Ook daarmee staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar vast dat [gedaagden] [naam bedrijf 1]
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kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd. Dat wordt op grond van de wet vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het
faillissement.

4.4.
Ook materieel hebben [gedaagden] [naam bedrijf 1] kennelijk onbehoorlijk bestuurd. Zij hebben niet gehandeld op een wijze
waarop redelijk handelend bestuurders in dezelfde omstandigheden zouden hebben gehandeld en (ook) dat heeft het
faillissement veroorzaakt. Door de gebrekkige administratie bestond gebrek aan inzicht. Daardoor kon er niet voldoende
worden bijgestuurd, ingegrepen, gesaneerd of gereorganiseerd. Dat is dan ook niet gebeurd. Het ontbrak binnen [naam
bedrijf 1] aan een behoorlijk financieel beleid en budgetbewaking. [Gedaagden] hebben hoge groepsvorderingen laten
ontstaan zonder daarvoor zekerheden te bedingen en zonder dat een reëel vooruitzicht op terugbetaling bestond. Er was
sprake van ernstige bestuurlijke en organisatorische misstanden. [Gedaagden] hebben de schijn van kredietwaardigheid
gewekt en laten voortbestaan, waardoor [naam bedrijf 1] onnodig en onverantwoord lang verplichtingen is blijven aangaan.

4.5.
De gedragingen van [gedaagden] die de curator heeft gesteld in het kader van het primair aan hen verweten kennelijk
onbehoorlijk bestuur zijn, subsidiair, elk afzonderlijk en ook in onderling verband beschouwd aan te merken als een
onbehoorlijke taakvervulling ex artikel 2:9 BW waarvan [gedaagden] persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Meer subsidiair kwalificeren deze ook als een jegens de gezamenlijke crediteuren van [naam bedrijf 1] gepleegde
onrechtmatige daad.

4.6.
De rechtbank oordeelt hierover als volgt.

4.7.
De kern van het geschil betreft de vragen of er sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door [gedaagden] als
(indirect) bestuurders van [naam bedrijf 1] en of aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

4.8.
De rechtbank acht evident dat [gedaagden] niet hebben voldaan aan hun verplichtingen uit artikel 2:394 BW. De
jaarrekening over 2013 is ruim tien maanden te laat gepubliceerd. Van een onbelangrijk verzuim is geen sprake. Partijen
hebben verder zeer uitvoerig gedebatteerd over de (mate van) termijnoverschrijding met betrekking tot de publicaties van de
jaarrekeningen over 2014 en 2015 en over de vraag of de administratie zo(danig gebrekkig) werd gevoerd dat deze niet
voldeed aan de minimumnorm van artikel 2:10 BW. Dat debat behoeft in het kader van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2
BW echter geen beoordeling. Immers, op grond van hetgeen in de eerste drie zinnen van deze alinea is verwoord en
hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW dwingend is bepaald, kan de conclusie slechts zijn dat [gedaagden] hun taak reeds op die
grond kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. Daarmee wordt op grond van dezelfde bepaling (weerlegbaar) vermoed dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

4.9.
Bij deze stand van zaken brengen de wet en de jurisprudentie mee dat [gedaagden] het een en ander hebben uit te leggen.
Een redelijke uitleg van artikel 2:248 lid 2 BW brengt echter mee dat ter weerlegging van het uit de wet voortvloeiende
bewijsvermoeden volstaat dat [gedaagden] aannemelijk maken dat andere omstandigheden dan hun kennelijk onbehoorlijke
taakvervulling (als bestuurder van [naam bedrijf 1]) een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Stellen
[gedaagden] daartoe een van buiten komende oorzaak en wordt hen door de curator verweten dat zij hebben nagelaten het
intreden van die oorzaak te voorkomen, dan zullen zij tevens feiten en omstandigheden moeten stellen en zo nodig
aannemelijk maken waaruit blijkt dat dit nalaten geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert.

4.10.
[Gedaagden] hebben een van buiten komende oorzaak gesteld. In dit verband hebben zij - kort samengevat - het volgende
aangevoerd (zie hierna onder 4.11 tot en met 4.19).

4.11.
[Naam bedrijf 1] heeft [naam bedrijf 4] in 2006 opgericht. [Naam bedrijf 4] hield zich voornamelijk bezig met de reparatie van
mobiele telefoons. [Naam bedrijf 4] had daartoe een overeenkomst van opdracht met Teleplan. Teleplan was destijds
verantwoordelijk voor de reparatie van alle mobiele telefoons met een KPN-abonnement. In opdracht van Teleplan, die
daartoe opdracht kreeg van KPN, repareerde [naam bedrijf 4] gemiddeld 1.000 à 1.500 toestellen per dag, met een
hoogtepunt van 2.500 toestellen. De TAT, turn around time, voor de reparaties was één dag. Daarom werden de toestellen
's nachts tussen Nederland en Tsjechië vervoerd.
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4.12.
Het transport van de telefoontoestellen werd vanaf 2011 geregeld door [naam bedrijf 6]. De auto's waarmee de transporten
plaatsvonden waren eigendom van [naam bedrijf 1]. [Naam bedrijf 6] was daarvoor een maandelijkse huurvergoeding aan
[naam bedrijf 1] verschuldigd.

4.13.
Gedurende een periode van ongeveer tien jaar zijn naar schatting ongeveer 2,5 miljoen mobiele telefoons gerepareerd.

4.14.
[Naam bedrijf 1] dreef vanaf 2007 in economische zin geen onderneming. Zij hield zich nagenoeg alleen bezig met het
beheer en de financiering van haar (klein)dochtervennootschappen. [Naam bedrijf 1] had twee werknemers in dienst, de
heer [naam 1] en mevrouw [naam 2]. Zij waren verantwoordelijk voor de beperkte administratie van [naam bedrijf 1]. Zij
verrichtten echter voornamelijk werkzaamheden ten behoeve van [naam bedrijf 4]. Daarom was [naam bedrijf 4] maandelijks
een "managementvergoeding" aan [naam bedrijf 1] verschuldigd. [Naam bedrijf 1] was afhankelijk van de inkomsten vanuit
[naam bedrijf 4] (managementvergoeding) en [naam bedrijf 6] (huur voor de auto's). [Naam bedrijf 1] genereerde geen
andere inkomsten.

4.15.
De marktomstandigheden zijn in de loop van de tijd gewijzigd. De relatief simpele mobiele telefoon werd een ingewikkelde
smartphone. Nokia en Ericsson verdwenen van het toneel. Apple en Samsung werden de nieuwe marktleiders. Zij trokken
de macht, ook op reparatiegebied, naar zich toe. Ook de relatie tussen [naam bedrijf 4] en Teleplan wijzigde zich in voor
[naam bedrijf 4] negatieve zin. Teleplan kreeg andere aandeelhouders die scherper onderhandelden over de door [naam
bedrijf 4] te realiseren marge. Teleplan trok zich uiteindelijk terug uit de reparatiemarkt. De toelevering van te repareren
mobiele telefoons werd minder en droogde uiteindelijk op. Het resultaat van [naam bedrijf 4] kwam door deze
ontwikkelingen vanaf 2014 onder druk te staan.

4.16.
[Naam bedrijf 4] is tijdig op zoek gegaan naar alternatieve opdrachten. Daartoe heeft zij vele gesprekken gevoerd. Daar
kwamen ook enkele opdrachten uit voort. Deze opdrachten zagen niet alleen op het repareren van mobiele telefoons, maar
ook op het repareren van andere elektronische apparatuur, bijvoorbeeld TV-setupboxen en tablets.

4.17.
Het wegvallen van Teleplan als hoofdopdrachtgever had onder meer tot gevolg dat de voorfinanciering door Teleplan van
de huisvesting van [naam bedrijf 4], van reparaties (arbeid) en de daarvoor benodigde onderdelen wegviel. Arbeid en (vaak
kostbare) onderdelen in het kader van reparaties voor andere opdrachtgevers dan Teleplan moesten voorgefinancierd
worden.

4.18.
Tot eind 2014 betaalden [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] substantiële bedragen in mindering op hetgeen zij verschuldigd
waren aan [naam bedrijf 1]. Nadien namen deze betalingen af. [Naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] konden (tijdelijk) de
managementvergoeding respectievelijk de autokosten niet voldoen. Er was geen sprake van externe bancaire financiering.
[Naam bedrijf 1] financierde haar deelnemingen. De continuïteit van JHL en [naam bedrijf 6] was noodzakelijk voor het
voortbestaan van [naam bedrijf 1].

4.19.
Externe oorzaken hebben geleid tot de faillissementen van [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6]. Het faillissement van [naam
bedrijf 1] is een direct gevolg van deze faillissementen.

4.20.
De rechtbank is van oordeel dat [gedaagden] voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat andere omstandigheden dan hun
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (als bestuurders van [naam bedrijf 1]) een belangrijke oorzaak van het faillissement
van [naam bedrijf 1] zijn geweest.

4.21.
Duidelijk is dat zich voor het businessmodel van de [naam bedrijf 1] zeer ingrijpende relevante wijzigingen van de
marktomstandigheden hebben voorgedaan. Die wijzigingen vloeien voort uit de opkomst van de smartphone die de plek van
de oude mobiele telefoons heeft overgenomen. Dat heeft uiteraard ook tot ingrijpende wijzigingen op de reparatiemarkt voor
mobiele telefoons geleid. Dat die ontwikkeling zich volledig buiten de invloedssfeer van de [naam bedrijf 1] heeft
voorgedaan, is een feit.
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4.22.
Indien zich dergelijke ontwikkelingen voordoen, betekent dat voor ondernemingen die daardoor worden getroffen dat zij
zoveel mogelijk dienen te anticiperen op de zich wijzigende marktomstandigheden. In ieder geval zullen zij zich daaraan
dienen aan te passen. De [naam bedrijf 1] is daar niet in geslaagd. Dat neemt echter niet weg dat [gedaagden] met hun
onderbouwde stellingen hieromtrent voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat andere - buiten hun invloedssfeer liggende
- omstandigheden dan hun kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (als bestuurders van [naam bedrijf 1]) een belangrijke
oorzaak van het faillissement van [naam bedrijf 1] zijn geweest.

4.23.
Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of naast externe oorzaken ook kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van
[gedaagden] als (indirect) bestuurders van [naam bedrijf 1] een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat dit het geval
is geweest kan de rechtbank niet afleiden uit hetgeen is gesteld en gebleken. Ter toelichting wijst de rechtbank op het
volgende.

4.24.
De rechtbank acht zeer wel denkbaar dat op verschillende momenten in het verleden anders had kunnen worden gehandeld
dan is geschied en dat daarmee (ook) het faillissement van [naam bedrijf 1] had kunnen worden voorkomen. Relevant is dat
echter niet. Het gaat er niet om of [gedaagden] als bestuurders van [naam bedrijf 1] achteraf beoordeeld in het verleden
altijd de beste beslissingen hebben genomen en of zij altijd juist hebben gehandeld. In deze procedure gaat het erom of zij
hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en of aannemelijk is dat (ook) dat een belangrijke oorzaak is van het
faillissement van [naam bedrijf 1].

4.25.
De strekking van artikel 2:248 BW is niet om bestuurders te straffen voor eventuele onopzettelijke domheden en
beleidsfouten. Slechts een in het oog springende onbehoorlijkheid van de taakuitoefening behoort in het kader van dit artikel
in aanmerking te worden genomen. Daarvan is niet snel sprake. De lat voor het aannemen van het bestaan van relevante
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW ligt hoog.

4.26.
Tegen deze achtergrond zal de rechtbank hierna ingaan op door de curator aan [gedaagden] gemaakte nadere verwijten.

4.27.
De rechtbank is met de curator van oordeel dat de wijze waarop de administratie van [naam bedrijf 1] en de administratie
van de [naam bedrijf 1] als geheel werd gevoerd niet van zodanige kwaliteit was als wenselijk zou zijn geweest om als
bestuur van [naam bedrijf 1] op ieder moment optimaal inzicht te hebben in het functioneren van [naam bedrijf 1] en in het
functioneren van de [naam bedrijf 1] als geheel. De rechtbank acht echter niet aannemelijk dat [gedaagden] met een
kwalitatief betere administratie op het niveau van [naam bedrijf 1] het wel daarheen zouden hebben kunnen leiden dat het
faillissement van [naam bedrijf 1] zou zijn uitgebleven. Dat de wijze waarop de administratie werd gevoerd ook een
belangrijke oorzaak is van het faillissement acht de rechtbank derhalve niet aannemelijk.

4.28.
De [naam bedrijf 1], en dus ook [naam bedrijf 1], is gedurende een reeks van jaren zeer afhankelijk geweest van één
hoofdopdrachtgever, Teleplan. Het ligt in de rede, de curator heeft daar ook op gewezen, dat een goed ondernemer onder
dergelijke omstandigheden het daarheen zal trachten te leiden dat die afhankelijkheid wordt verminderd. Dat is de [naam
bedrijf 1] in de loop van de tijd kennelijk niet voldoende gelukt. Het constateren van dat feit rechtvaardigt echter niet de
conclusie dat (ook) in die zin sprake is geweest van kennelijke onbehoorlijke taakvervulling door [gedaagden] als
bestuurders van [naam bedrijf 1]. Dat wordt zelfs niet anders als aannemelijk zou worden gemaakt dat andere bestuurders
in vergelijkbare omstandigheden hier mogelijk wel in zouden zijn geslaagd.

4.29.
De wijze waarop de [naam bedrijf 1] was gefinancierd (geen externe financiering), bracht mee dat daling van de omzet met
betrekking tot de reparatie van mobiele telefoons (van het type niet-smartphone) al vrij snel tot gevolg had dat de
vorderingen van [naam bedrijf 1] op [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] opliepen. Het zou, zoals de curator terecht heeft
gesteld, bezien vanuit het belang van [naam bedrijf 1] zeker wenselijk zijn geweest dat [naam bedrijf 1] voor die oplopende
vorderingen zekerheid van haar dochter- en kleindochtervennootschap had bedongen. Dat had dan bij voorkeur dienen te
geschieden op een moment dat er nog geen twijfel was over de continuïteit op langere termijn. Of destijds in praktische zin
voldoende zekerheid had kunnen worden verstrekt, staat echter geenszins vast. Relevanter is echter dat ook het feit dat die
zekerheid binnen deze verhoudingen niet tijdig is bedongen niet de conclusie rechtvaardigt dat in zoverre sprake is van
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kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door [gedaagden] als bestuurders van [naam bedrijf 1].

4.30.
Gelet op de marktontwikkelingen waarmee de [naam bedrijf 1] te maken kreeg, lag het in de rede dat getracht zou worden
om alternatieve omzet met een voldoende marge te verwerven. Dat heeft de [naam bedrijf 1] ook geprobeerd, maar daarin
is zij onvoldoende succesvol geweest. Inmiddels waren de schulden uiteraard opgelopen. Dat door de [naam bedrijf 1] niet
voldoende alternatieve omzet met voldoende marge werd verworven, heeft geleid tot de faillissementen van [naam bedrijf 4]
en [naam bedrijf 6]. Door de wijze van financiering van de [naam bedrijf 1] waren inmiddels de vorderingen van [naam
bedrijf 1] op [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] fors toegenomen, terwijl de kosten van [naam bedrijf 1] waren doorgelopen.
Met de faillissementen van [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] kwam vast te staan dat de vorderingen van [naam bedrijf 1]
op haar dochter- en kleindochtervennootschap waardeloos waren. Daarmee werd ook het faillissement van [naam bedrijf 1]
onvermijdelijk. Het eerder afwaarderen van de vorderingen, het tijdig vaststellen en deponeren van jaarrekeningen door
[naam bedrijf 1] had dat niet voorkomen, noch het voeren van een betere administratie, althans dat acht de rechtbank niet
aannemelijk.

4.31.
Achteraf is duidelijk dat het wenselijk was geweest dat [naam bedrijf 1] eerder was gestopt met het maken van vermijdbare
kosten. Dat door [naam bedrijf 1] kosten werden gemaakt in pogingen om voldoende alternatieve omzet met voldoende
marge te verwerven voor [naam bedrijf 4] en [naam bedrijf 6] is in beginsel echter begrijpelijk en aanvaardbaar. Dit vanuit de
gedachte dat ook de continuïteit van [naam bedrijf 1] - inmiddels - afhankelijk was van de continuïteit van [naam bedrijf 4] en
[naam bedrijf 6]. Dat [gedaagden] er niet in zijn geslaagd om de door [naam bedrijf 1] te maken kosten tijdig zodanig te
beperken dat in ieder geval een faillissement van [naam bedrijf 1] nog kon worden voorkomen, levert in de visie van de
rechtbank in de gegeven omstandigheden geen kennelijk onbehoorlijke taakvervulling op. Ook een achteraf bezien te
optimistische visie en een daaruit voorvloeiend te lang volgehouden geloof in de mogelijkheid dat faillissementen nog te
vermijden waren, brengt niet mee dat thans mag worden geconcludeerd tot kennelijk onbehoorlijke taakvervulling waarvan
aannemelijk is dat die een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement van [naam bedrijf 1].

4.32.
De curator wijst er terecht op dat [gedaagden] jegens een of meer crediteuren aansprakelijk kunnen zijn indien zij met hen
overeenkomsten zijn aangegaan terwijl zij bij het aangaan van die overeenkomsten (anders dan die crediteuren) wisten of
behoorden te weten dat [naam bedrijf 1] niet aan haar verplichtingen uit die overeenkomsten zou kunnen voldoen en geen
verhaal zou bieden voor de schade die die crediteuren ten gevolge van die wanprestatie zouden lijden. Als dat al zo is,
betekent ook dat echter nog niet dat in die zin sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling waarvan aannemelijk is
dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Evenmin levert een dergelijke eventueel jegens een of meer
concrete crediteuren gepleegde onrechtmatige daad een jegens de gezamenlijke crediteuren gepleegde onrechtmatige
daad op. Of [gedaagden] eventueel uit een dergelijke onrechtmatige daad aansprakelijk zijn jegens een of meer crediteuren
zou per crediteur beoordeeld dienen te worden op basis van de concrete feiten en omstandigheden van het betreffende
geval. Ter zake daarvan komt aan de curator geen rechtsvordering toe ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren.

4.33.
[Gedaagden] hebben gemotiveerd aangevoerd dat voor zover [naam bedrijf 1] kosten voor [naam gedaagde] privé en/of
groepsvennootschappen heeft betaald, dergelijke kosten bij het opmaken van de jaarrekening altijd werden verwerkt in de
rekening-courantverhoudingen. Dat dit gebeurde met forse vertraging hing, naar de rechtbank voldoende aannemelijk acht,
samen met de wijze waarop de administratie werd gevoerd. Zorgvuldig kan dat niet worden genoemd, maar van kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling die een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement was naar het oordeel van de
rechtbank ook in zoverre geen sprake.

4.34.
Een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (als bestuurder van [naam bedrijf 1]) die een belangrijke oorzaak van het
faillissement is geweest, is in de visie van de rechtbank evenmin gelegen in het volgende. De door tegenvallende
bedrijfsresultaten ontstane liquiditeitsproblemen in Tsjechië hebben ertoe geleid dat in 2016 het Tsjechische UWV, de
Tsjechische fiscus en het Tsjechische pensioenfonds beslagen hebben gelegd op de bankrekeningen van [naam bedrijf 4]
en [naam bedrijf 5]. Daarna volgde de pre-insolventie van die rechtspersonen. Volgens de stellingen van [gedaagden]
hebben [naam gedaagde] en [naam bedrijf 1] toen meermalen via andere Tsjechische rechtspersonen de salarissen van
nog werkzame werknemers voldaan. Om die salarissen te kunnen voldoen, heeft [naam bedrijf 1] destijds enkele debiteuren
van [naam bedrijf 4] gefactureerd vanuit [naam bedrijf 1]. De rechtbank gaat ervan uit dat het via [naam bedrijf 1] omleiden
van omzet van [naam bedrijf 4], waarvan [naam gedaagde] bestuurder was, onrechtmatig was jegens [naam bedrijf 4] en
haar crediteuren. Duidelijk is echter dat dit in ieder geval niet tot het faillissement van [naam bedrijf 1] heeft geleid.
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4.35.
De stelling van de curator dat [naam gedaagde] in de periode 16 december 2016 tot datum faillissement zichzelf heeft
bevoordeeld door € 69.000,00 aan zijn persoonlijke [naam bedrijf 7] over te maken terwijl andere crediteuren van [naam
bedrijf 1] onbetaald bleven, dient naar het oordeel van de rechtbank tegen de achtergrond van het voorgaande te worden
beoordeeld. Zoals de rechtbank de feiten begrijpt, beschikte [naam bedrijf 1] niet over een bedrag dat gebruikt had
kunnen/mogen worden om haar crediteuren te betalen. De liquiditeiten waarover [naam bedrijf 1] beschikte, kwamen
immers toe aan [naam bedrijf 4]. [Naam bedrijf 1] verwierf die liquiditeiten door ten onrechte voor werkzaamheden die door
[naam bedrijf 4] werden/waren verricht op naam van [naam bedrijf 1] te factureren aan debiteuren van [naam bedrijf 4]. Als
[naam gedaagde] als bestuurder van [naam bedrijf 4] omzet van [naam bedrijf 4] heeft omgeleid, is het aan de curator van
[naam bedrijf 4] om daar eventueel tegen op te treden. In dat verband is dan mogelijk wel relevant dat nader wordt
beoordeeld hoe die omgeleide omzet is aangewend. Daarover hebben [gedaagden] in deze procedure gemotiveerd gesteld
dat die omgeleide omzet volledig is gebruikt om salaris uit te betalen aan werknemers die voor [naam bedrijf 4] werkzaam
waren.

4.36.
Indien en voor zover er sprake zou zijn geweest van, vanuit de [naam bedrijf 1] bezien, paulianeuze betalingen aan een aan
[naam gedaagde] gelieerde rechtspersoon, zou het in de rede hebben gelegen dat de curator daar op die juridische
grondslag tegen zou zijn opgetreden. Indien materieel echter sprake was van liquiditeiten die toekwamen aan [naam bedrijf
4] bestond daartoe voor de curator geen reden. Dan kan aan [gedaagden] in zoverre echter ook niet het verwijt worden
gemaakt dat jegens [naam bedrijf 1] sprake was van een onbehoorlijke taakvervulling ex artikel 2:9 BW waarvan
[gedaagden] persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Evenmin is dan sprake van een door [gedaagden] jegens
de gezamenlijke crediteuren van [naam bedrijf 1] gepleegde onrechtmatige daad.

4.37.
De curator heeft erop gewezen dat door [naam bedrijf 1] vele dochtermaatschappijen zijn opgericht zonder enig zakelijk nut.
Uit hetgeen [gedaagden] daartegen hebben aangevoerd begrijpt de rechtbank dat [gedaagden] met ieder van die
handelingen een zakelijk belang nastreefden. Te betwijfelen valt of [gedaagden] steeds prudent handelden door (reeds)
kosten en aandacht te besteden aan het oprichten van al die rechtspersonen, terwijl nog niet duidelijk was of deze in de
praktijk een nuttige functie zouden kunnen gaan vervullen. Wat daarvan echter ook zij, ook dat handelen van [gedaagden]
rechtvaardigt in het licht van de in deze procedure verstrekte toelichtingen niet de conclusie dat er sprake was van kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling, persoonlijk ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling, dan wel onrechtmatig handelen
jegens de gezamenlijke crediteuren van [naam bedrijf 1].

4.38.
Ook overigens kan de rechtbank op basis van hetgeen in deze procedure is gesteld en gebleken niet vaststellen dat
aannemelijk is dat kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door [gedaagden] als bestuurders van [naam bedrijf 1] een
belangrijke oorzaak is van het faillissement van [naam bedrijf 1]. Evenmin kan de rechtbank, mede in het licht van hetgeen
ter toelichting op het weerspreken van de diverse door de curator aan [gedaagden] gemaakte verwijten door [gedaagden] is
aangevoerd, vaststellen dat sprake is geweest van persoonlijk ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling, dan wel
onrechtmatig handelen van [gedaagden] jegens de gezamenlijke crediteuren van [naam bedrijf 1]. Hetgeen is gesteld en
gebleken noopt evenmin tot het opdragen van bewijs van door de curator gestelde en door [gedaagden] betwiste feiten.
Voor zover de curator door [gedaagden] gemotiveerd betwiste feiten voldoende heeft onderbouwd, leiden deze niet tot een
andere beslissing.

4.39.
De slotsom is dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

4.40.
Hoewel de vorderingen worden afgewezen, zal de rechtbank de kosten van deze procedure compenseren in die zin dat
iedere partij de eigen kosten dient te dragen. Deze beslissing motiveert de rechtbank als volgt. Dat sprake is geweest van
kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door [gedaagden] staat vast (zie hiervoor onder 4.8). Het handelen van [gedaagden]
is ook afgezien van het administratieve tekortschieten in de visie van de rechtbank niet steeds zuiver geweest (zie
bijvoorbeeld hiervoor onder 4.33 en 4.34). De curator is door [gedaagden] gesteld voor een weinig inzichtelijk complex van
feiten. [Gedaagden] zijn dan ook niet in staat gebleken om jegens de curator voorafgaande aan deze procedure voldoende
aannemelijk te maken dat kennelijke onbehoorlijke taakvervulling van hun zijde, waarvan evident sprake was, geen
belangrijke oorzaak van het faillissement van [naam bedrijf 1] is geweest. Weliswaar acht de rechtbank dat thans wel
voldoende aannemelijk, maar dat is na twee uitgebreide conclusiewisselingen en het overleggen van een veelheid aan
producties. Pas daardoor is in de visie van de rechtbank een redelijke mate van duidelijkheid ontstaan over hetgeen zich
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heeft voorgedaan voor zover relevant voor eventuele aansprakelijkheid van [gedaagden] jegens de boedel en/of de
gezamenlijke schuldeisers van [naam bedrijf 1]. Hierbij past niet de curator als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten
van de procedure te veroordelen. De curator is echter evenmin in het gelijk gesteld. Compensatie van kosten komt de
rechtbank passend voor.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.
wijst de vorderingen af,

5.2.
compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2019.
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