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Essentie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Disculpatie.
Kan een bestuurder zich met succes verweren tegen vordering tot bestuurdersaansprakelijkheid omdat hij vertrouwde op
een (achteraf onjuist gebleken) advies van een advocaat?

Samenvatting

Gedaagden 1 en 2 (de “Bestuurders”) zijn statutair bestuurder van een holding (“Holding”) en daarmee indirect bestuurder
van de 100% dochtervennootschap gedaagde sub 3 (“Koper”). De dochter van Bestuurder 1 is uiteindelijk enig
aandeelhouder van Koper. Bestuurders zijn ook statutair bestuurder van NoordWest Schoonmaak B.V. (“NoordWest”),
werkzaam in de schoonmaakbranche. De Bestuurders waren eerder betrokken bij een ander schoonmaakbedrijf. Na
faillissement van dat bedrijf zijn Bestuurders beiden veroordeeld tot betaling van schade aan de boedel wegens
bestuurdersaansprakelijkheid. Grondslag daarvoor was een paulianeuze transactie waarbij de orderportefeuille van het
(later failliet verklaarde) bedrijf aan een ander door Bestuurders bestuurd bedrijf was overgedragen. Toen NoordWest het
financieel moeilijk(er) kreeg, hebben Bestuurders een advocaat ingeschakeld en overleg gevoerd over de mogelijkheid van
een activa transactie waarbij de orderportefeuille van NoordWest zou worden overgedragen aan Koper. Daarbij zou een
deel van de koopprijs worden verrekend met een uitstaande vordering van Koper op NoordWest en zou de rest van de
koopprijs worden omgezet in een achtergestelde renteloze uitgestelde betaling zonder zekerheden. De advocaat meldt dat
hij geen uitspraken had gevonden waarin staat dat dergelijke transacties paulianeus zouden zijn. NoordWest heeft
vervolgens de orderportefeuille verkocht tegen de genoemde voorwaarden; NoordWest is een maand later failliet verklaard.
De curator van NoordWest vernietigt de transactie op grond van de actio pauliana en stelt de Bestuurders aansprakelijk met
als grondslag dat zij ervoor gekozen hebben in strijd met het vennootschappelijke belang van NoordWest vrijwel alle activa
aan Koper te verkopen, zonder er daadwerkelijk een betaling tegenover te stellen of zekerheden te bedingen. Bestuurders
verweren zich en stellen dat zij zijn afgegaan op de advisering van de advocaat en dat zij ervan uitgingen dat de wijze
waarop de doorstart vorm was gegeven mogelijk was.
Rb.: De Bestuurders hebben zich laten adviseren door een advocaat. Die heeft niet een voorbehoud gemaakt ten aanzien
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van de verrekening van de koopprijs of uitgestelde betaling van de koopprijs. Niet blijkt dat de Bestuurders niet op de
deskundigheid en advies van de advocaat mochten vertrouwen. De inschakeling van de advocaat weegt bij het oordeel of
de Bestuurders persoonlijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld zwaarder dan het feit dat later over het paulianeuze
karakter van de transactie weinig twijfel bestond. De Bestuurders kan in dit geval dan ook geen persoonlijk ernstig verwijt
worden gemaakt.

Verwant oordeel

Zie ook:

• HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:480;
• HR 8 december 2006 RO 2007/12, NJ 2006/659 en JOR 2007/38 (Ontvanger/Roelofsen);
• HR 4 april 2006, NJ 2007/144 (Content);
• HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Vd Ven);
• V.P.G. de Serière, ‘Het zich verlaten op adviezen of informatie van derden in de financiële sector’, Ondernemingsrecht

2011/53;
• L. Timmerman, ‘Vertrouwen op anderen’, Ondernemingsrecht 2011/52;
• M. Mussche, Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling, IVO-reeks, deel 83, Deventer: Kluwer, 2011.

Wenk

Deze wenk ziet alleen op het beroep op disculpatie door de Bestuurders en wel dat zij vertrouwden op het advies van de
advocaat naar aanleiding van hun vraag of de verkoop van de orderportefeuille van NoordWest (waarvan zij bestuurder
waren) aan Koper (waarvan zij ook bestuurder waren) paulianeus zou zijn. De curator van NoordWest vernietigde de
transactie op grond van de actio pauliana en Koper heeft daarin berust. De curator stelt de Bestuurders aansprakelijk op
grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW. Niet in geschil was dat de transactie inderdaad paulianeus was; het kostte de
curator ook weinig tijd om tot die vaststelling te komen. Terwijl het gros van de activa van NoordWest werd overgedragen
werd er in feite geen koopprijs in cash betaald. Ook rente en zekerheden (welke toch gebruikelijk zijn) werden niet
bedongen over de uitgestelde betaling.
Bij de beschrijving van de normen waaraan de aansprakelijkheid getoetst moet worden haalt de rechtbank wat betreft de
bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW (terecht) de norm aan van het Staleman/Vd Ven-arrest. Voor het
beroep op de bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW citeert de rechtbank het tweede criterium van het
Ontvanger/Roelofsen-arrest.
Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het voor de hand lag dat de transactie niet de Pauliana toets kon doorstaan (r.o. 5.8).
Ook overweegt de rechtbank dat – omdat Bestuurders eerder betrokken zijn geweest bij soortgelijke paulianeuze transacties
– het gerechtvaardigd lijkt te constateren dat de Bestuurders wisten althans hadden moeten te weten dat NoordWest in de
aanloop naar haar faillissement deze transactie niet had kunnen doen. Hoewel men dan eigenlijk denkt het (eind)oordeel te
kunnen raden van de rechtbank, slaat de rechtbank een andere weg in en oordeelt de rechtbank dat de Curator
onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld dat de Bestuurders van hun handelen een (persoonlijk) ernstig verwijt
kan worden gemaakt. De inschakeling van de specifiek deskundige advocaat weegt hier zwaarder dan de bovengenoemde
omstandigheid. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2016 (zie onder 'Zie ook') oordeelt de
rechtbank dat de curator geen feiten en omstandigheden heeft gesteld die leiden tot de conclusie dat Bestuurders niet op de
deskundigheid van de advocaat mochten vertrouwen of aan zijn zorgvuldige taakvervulling moesten twijfelen.
In het Staleman/Vd Ven-arrest heeft de Hoge Raad enkele (niet limitatieve) omstandigheden genoemd die van belang zijn
om te beoordelen of een bestuurder op grond van art. 2:9 BW een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Twee daarvan zijn
de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken en het inzicht en de zorgvuldigheid die van een
redelijk handelend en redelijk bekwaam bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. Dat kan met
zich meebrengen dat de bestuurder onderzoek moet doen om de gegevens te verzamelen, dat hij advies van een derde in
schakelt maar ook dat hij die aldus verkregen informatie kritisch beoordeelt en – als deze niet juist of niet afdoende is –
naast zich neerlegt.
Mussche noemt in zijn hierboven genoemde dissertatie (zie onder 'Zie ook') drie onderdelen om te beoordelen of de
bestuurder zich goed van zijn taak heeft gekweten. Dat zijn (i) de informatiebasis van de genomen beslissing, (ii)
betrouwbaarheid van de gebruikte informatie en (iii) causaal verband tussen de gebruikte informatie en de genomen
beslissing. Bij punt (i) spelen mee het belang van de te nemen beslissing, het risico van de te nemen beslissing, de toestand
waarin de onderneming zich bevindt, kosten om de kennis te vergaren en de kennis van de bestuurder zelf. In het
voorliggende geval lijkt het toch een belangrijke en risicovolle beslissing te zijn geweest, verkeerde de onderneming in
zwaar weer en hadden de Bestuurders al de nodige kennis en ervaring opgedaan met paulianeuze handelingen in het
verleden.
Bij punt (ii) kan – aldus Mussche - het advies van een gespecialiseerde advocaat over een eenvoudige juridische kwestie
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bijvoorbeeld, kan normaal gesproken worden beschouwd als zowel voldoende betrouwbaar als kwantitatief toereikend om
een beslissing op te baseren. De volgende punten moeten daarbij wel in acht worden genomen: (a) competentie van de
adviseur (het zijn van advocaat is op zichzelf niet voldoende), (b) de intentie van de adviseur, (c) de totstandkoming van het
advies, (d) de vorm van de verstrekte informatie of advies en (e) de inhoud ervan.
Als er voor een bestuurder een reële mogelijkheid van twijfel is, mag hij niet vertrouwen en gaat hij niet vrijuit. De bestuurder
die in goed vertrouwen op door een derde verstrekte informatie is afgegaan, is dus niet helemaal tegen aansprakelijkheid uit
art. 2:9 BW beschermd. Op bijvoorbeeld vage, weinig concrete, subjectief gekleurde informatie zal een bestuurder
doorgaans niet mogen vertrouwen (punt d en e). Van een bestuurder wordt in dit opzicht nauwgezetheid verwacht.
Als we bezien wat het advies van de betreffende advocaat in dit geval is geweest, dan lijkt dat niet zo duidelijk en concreet
te zijn geweest (punten c, d en e). Wat de betreffende advocaat – die de koopovereenkomst opstelde – exact over de
pauliana heeft geadviseerd is niet duidelijk, dat advies is blijkbaar alleen mondeling gegeven en is niet schriftelijk
vastgelegd. Wel heeft de advocaat later geschreven dat hij geen rechtspraak had gevonden waaruit blijkt dat het verkoper
van de contracten waarbij de koopsom wordt ‘betaald’ via een uitgestelde betaling paulianeus is. Wel gaat de advocaat
ervan uit dat de prijs ‘redelijk’ is en geeft hij tips om de marktsituatie voor verkoop van de activa te verwoorden.
Een duidelijk klip en klaar concreet advies over de risico’s van de transactie en pauliana lijkt dit niet te zijn. Zeker in dit geval
waarin de Bestuurders zelf eerder zijn veroordeeld tot het betalen van een vergoeding omdat ze als bestuurder
aansprakelijk zijn gehouden op grond van de actio pauliana in (naar het zich laat aanzien) soortgelijke situatie, kan men zich
afvragen of de Bestuurders in dit geval wel gerechtvaardigd op het advies van de advocaat mochten vertrouwen. Hier lijkt
niet sprake te zijn van onderbouwde, aan redelijke objectieve maatstaven beantwoordende concrete mededeling of advies.
Men kan zich voorstellen dat van de Bestuurders in dit geval gevraagd kan worden dat ze doorvragen bij een adviseur die
specifiek op dit vlak deskundig is omdat het advies niet duidelijk was en omdat zij in het verleden bij een soortgelijke
transactie in de fout waren gegaan. Ook is het doorgaans zo dat van redelijk handelende en bekwame bestuurders mag
worden verwacht dat als zij akkoord gaan met een uitgestelde betaling, dat daartegenover een rentevergoeding wordt
betaald en zekerheden worden gevraagd.
Het mogen afgaan op informatie geldt sterker ingeval de bestuurder de derde op een bepaald terrein als meer deskundig
mag beschouwen (punt a) dan hijzelf is of deze vanwege zijn specifieke deskundigheid heeft ingeschakeld. De specifieke
deskundigheid van de adviseur weegt overigens weer minder zwaar wanneer de bestuurder bijvoorbeeld over een eigen
deskundige staf beschikt die de verstrekte informatie betrekkelijk gemakkelijk kan controleren. Een bestuurder mag niet
afgaan op hem verstrekte informatie als hij bij de oplettendheid die van hem mag worden verwacht, de onjuistheid van de
informatie had kunnen ontdekken. De Bestuurders hadden in het voorliggende geval al de nodige negatieve ervaring met de
actio pauliana. Of de advocaat in dit geval een insolventiespecialist was, wordt niet gegeven. Wel gegeven is dat snel na het
faillissement van NoordWest werd vastgesteld dat de transactie paulianeus was. Men zou kunnen zeggen dat van de
Bestuurders in dit geval wellicht kon worden verwacht – na hun eerdere ervaring en veroordeling – dat ze specifiek een
insolventie advocaat zouden inschakelen voor deze specifieke vraag. In ieder geval zou men kunnen voorstellen dat er een
gedegen schriftelijk en onderbouwd advies inzake het paulianarisico zou liggen voordat de transactie zou worden uitgevoerd
(punten c, d en e).
Tot slot speelt volgens Mussche nog of de ondeugdelijke informatie van doorslaggevende invloed op de
schadeveroorzakende beslissing mocht zijn (punt iii). De genomen beslissing moet kunnen worden gedragen door de
informatie die daaraan ten grondslag ligt. Daarbij dient niet alleen acht te worden geslagen op de inhoud van informatie,
maar ook op de betrouwbaarheid ervan. Oftewel hebben de Bestuurders in dit geval redelijkerwijze geloofd dat de genomen
beslissing in overeenstemming was met de door hen gebruikte informatie. Gelet op hun kennis uit het verleden en de
hierboven genoemde omstandigheden zou men daaraan kunnen twijfelen.
Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW heeft De Serière (zie onder 'Zie ook') verder
nog enkele relevante factoren benoemd waarin men verontschuldigbare dwaling kan aannemen bij een beroep op de
‘gewone’ onrechtmatige daad. Die factoren zijn de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de adviseur, de specifieke
deskundigheid van de adviseur, de complexiteit van de voorgelegde vraag en de manier waarop en de omstandigheden
waaronder het advies was gevraagd en verstrekt. In de Content-zaak (zie onder 'Zie ook') oordeelde het Hof (met
instemming van de Hoge Raad) dat men niet zomaar mocht afgaan op mondeling advies over een complexe materie
(misbruik van voorkennis) dat werd gegeven onder druk van fusiebesprekingen waarbij de deskundige met name als
overnameadvocaat was ingeschakeld. In het voorliggende geval was weliswaar sprake van een complexe materie maar
geen druk van dien aard dat men zich niet kon wenden tot een, ter zake van pauliana, kundige advocaat.
Ook in het door de rechtbank aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 25 maart 2016, noemt de Hoge Raad dat alle
relevant omstandigheden in aanmerking worden genomen als de bestuurder aansprakelijk wordt gehouden indien geen
(tijdige) melding betalingsonmacht wordt gedaan ten aanzien van door zijn belastingadviseur te laat gedane aangiftes. Tot
die omstandigheden horen de zorg die de bestuurder heeft betracht bij de keuze van de ingeschakelde derde, de ervaring
van bestuurders zelf en zijn ervaring ten aanzien van de verweten gedragingen. Waaraan de rechtbank in dit verband
verder aan voorbij gaat is de bewijslastverdeling. De rechtbank verwijt de curator dat deze onvoldoende heeft gesteld dat de
Bestuurders niet mochten vertrouwen op het advies van de advocaat. Het betreft hier echter een bevrijdend verweer waarbij
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de bewijslast – dat zij in dit geval gerechtvaardigd mochten vertrouwen op het uitgebreid en gemotiveerd advies van de
deskundige – toch bij de Bestuurders rust. Ook in het arrest van de Hoge Raad waar de rechtbank in de uitspraak naar
verwijst (HR 25 maart 2016) oordeelt de Hoge Raad dat met zoveel woorden.
A.J. Beljaars-Vink

Partij(en)

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring in de hoofdzaak van
Mr. Luitzen Tjalle van der Sluisin hoedanigheid van curator in het faillissement van NoordWest Schoonmaak B.V., te
Rotterdam, eiser, hierna: de curator, advocaat mr. D.J.M. Kulk te Rotterdam,
tegen
1. [Gedaagde sub A], advocaat voorheen mr. P. Quist te Naaldwijk, gemeente Westland, thans mr. M.W.R. Hoogstraten

te Den Haag,
2. [Gedaagde sub B], advocaat voorheen mr. P. Quist te Naaldwijk, gemeente Westland, thans mr. M.W.R. Hoogstraten

te Den Haag,
3. [B.V. I], niet verschenen,
hierna gezamenlijk: [gedaagde sub A c.s.]
en in de vrijwaringszaak van
1. [Gedaagde sub A],
2. [Gedaagde sub B],
eisers, hierna gezamenlijk: [gedaagde sub A c.s.], advocaat voorheen mr. P. Quist te Naaldwijk, gemeente Westland, thans
mr. M.W.R. Hoogstraten te Den Haag,
tegen
1. De maatschap [de maatschap],
2. [Gedaagde X],
gedaagden, hierna gezamenlijk: [de maatschap c.s.], advocaat mr. P.J. de Jong Schouwenburg te Amsterdam.

Uitspraak

Rechtbank:

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het vonnis in het incident van 10 januari 2018;
- de conclusie van antwoord met producties;
- het tussenvonnis van 16 januari 2019 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 10 december 2019, met de daarin genoemde stukken;

1.2.
Het proces-verbaal van comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld
correcties van feitelijke aard per brief aan de rechtbank kenbaar te maken. Partijen hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

1.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 13 februari 2018, met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- het tussenvonnis van 18 juli 2019, waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 10 december 2019, met de daarin genoemde stukken.

2.2.
Het proces-verbaal van comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld
correcties van feitelijke aard per brief aan de rechtbank kenbaar te maken. Partijen hebben hiervan geen gebruik gemaakt.
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2.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

3. De feiten

In de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

3.1.
Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 22 november 2016 is NoordWest Schoonmaak B.V. (hierna NoordWest) op
eigen verzoek in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. L.T. van der Sluis tot curator. [Gedaagde sub A]
en [gedaagde sub B] zijn statutair bestuurder van NoordWest. Eerder had NoordWest de naam [B.V. II].

3.2.
[B.V. I] is een vennootschap die zich onder meer bezig houdt met het uitoefenen van een schoonmaakbedrijf. [Gedaagde
sub A] en [gedaagde sub B] zijn met ingang van 21 oktober 2016 benoemd tot bestuurders van [B.V. I]. [De Holding] (hierna
[de Holding]) is sinds 21 oktober 2016 de enig aandeelhouder van [B.V. I]. [Gedaagde sub A], [gedaagde sub B] en [C]
(hierna [C]) vormen sinds 25 oktober 2016 het bestuur van [de Holding]. [C] is indirect enig aandeelhouder van [de Holding].
Zij is de dochter van [gedaagde sub A].

3.3.
[Gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] zijn al geruime tijd actief binnen de schoonmaakbranche. Zij waren onder andere
(indirect) betrokken bij Coba B.V. (voorheen handelend onder de naam Gemini Schoonmaakservices B.V., hierna Gemini),
haar aandeelhouder Gemini Holding B.V. en/of SBK Holding B.V. (handelend onder de naam Gemini DGA B.V., hierna
Gemini DGA).
De curator van de op 3 september 2013 failliet verklaarde Gemini heeft onderzoek gedaan naar een activa-passiva
transactie gesloten tussen Gemini Holding en Gemini DGA, waarbij de opdrachtenportefeuille van Gemini aan Gemini DGA
is overgedragen. De curator van Gemini heeft zich op het standpunt gesteld dat de gezamenlijke schuldeisers zijn
benadeeld door de activa-passiva transactie en hij heeft onder meer [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] namens de
boedel aansprakelijk gesteld. [Gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] zijn op 16 juni 2016 bij verstek veroordeeld tot het
doen van betalingen aan de boedel.

3.4.
In september 2016 heeft Rabobank de informele kredietlimiet van NoordWest teruggebracht tot de overeengekomen
kredietlimiet. Mede naar aanleiding van dit besluit hebben [gedaagde sub A c.s.] zich beraden over de toekomst van
NoordWest. Daarbij is [gedaagde X], partner bij [de maatschap], ingeschakeld om te adviseren. Zowel [gedaagde sub A] als
[gedaagde sub B] kenden [gedaagde X] al uit het verleden en hij was eerder als juridisch adviseur opgetreden voor hen en
voor NoordWest. Er is met [gedaagde X] onder meer overleg gevoerd over een activa- passiva transactie waarbij de
orderportefeuille van NoordWest aan een andere vennootschap zou worden overgedragen.

3.5.
Bij e-mail van 5 oktober 2016 heeft [gedaagde X] onder meer het volgende geschreven aan [gedaagde sub A c.s.]:
“Verkoop contracten met betalingsregeling paulianeus?
Ik heb geen uitspraken gevonden waaruit blijkt dat het verkopen van de contracten, waarbij de koopsom wordt betaald door
middel van een betalingsregeling paulianeus is.
De verkopende partij, of de curator van de verkopende partij, krijgt een vordering op de koper, waardoor er geen sprake is
van een wijziging in de vermogenspositie van verkoper. Hierbij ga ik dan wel vanuit dat er voor de contracten een redelijke
prijs wordt betaald.
Om elke schijn van benadeling tegen te gaan is het wellicht aan te raden om in het taxatierapport voor de bepaling van de
waarde van de contracten op te nemen hoe de marktsituatie is voor de overname voor contracten. Zijn er veel
geïnteresseerden die wel meteen de koopprijs kunnen betalen en is dit dan van invloed op de hoogte van de prijs, of zijn er
nagenoeg geen geïnteresseerden, zodat verkoop met een betalingsregeling de enige optie is.”

3.6.
Op 28 oktober 2016 zijn NoordWest en [B.V. I] een overeenkomst van koop en verkoop aangegaan (hierna de
overeenkomst), waarbij NoordWest haar orderportefeuille op grond van artikel 6:159 BW heeft overgedragen aan [B.V. I].
[Gedaagde X] heeft de overeenkomst opgesteld voor partijen, waarna [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] nog enkele
wijzigingen hebben aangebracht. In de overeenkomst is de koopprijs vastgesteld op een bedrag van € 601.873, welk bedrag
in overeenstemming was met een taxatie verricht door een externe adviseur. Voorts is onder het kopje overwegingen in de
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overeenkomst opgenomen (i) dat de bank in september 2016 heeft besloten de informele kredietlimiet terug te brengen tot
de overeengekomen kredietlimiet van € 2.100.000 en dat als gevolg hiervan NoordWest niet meer in staat is aan al haar
betalingsverplichtingen te voldoen en (ii) dat NoordWest tot de conclusie is gekomen dat het voortzetten van haar
ondernemingsactiviteiten naar verwachting zal leiden tot een verdere teloorgang, waarbij de schulden oplopen en de activa
in waarde zullen afnemen, met als gevolg dat de crediteuren zich daar niet meer op kunnen verhalen.

3.7.
[B.V. I] heeft bij de overname de koopprijs niet in contanten betaald. Een deel van de koopsom is verrekend met door [B.V.
I] van NoordWest overgenomen betalingsverplichtingen (vakantietoeslag € 73.122 en vakantiedagen € 274.706) jegens
haar werknemers. Ook zouden door NoordWest al gefactureerde maar door [B.V. I] uit te voeren
schoonmaakwerkzaamheden met de kooprijs worden verrekend. Betaling van het restant van de koopprijs, in de
overeenkomst berekend op € 168.328, zou geschieden in acht gelijke kwartaaltermijnen waarbij de eerste termijn
verschuldigd was op 1 maart 2017. Over dit niet betaalde deel van de koopprijs was [B.V. I] geen rente verschuldigd.
Evenmin heeft zij zekerheid gesteld voor de nakoming van de betaling van de restant koopprijs.

3.8.
Na het ondertekenen van de overeenkomst is [B.V. I] de orderportefeuille van NoordWest gaan exploiteren. Daarnaast zijn
de telefoonnummers van NoordWest omgezet op naam van [B.V. I], heeft [B.V. I] de huurovereenkomst van NoordWest
overgenomen, heeft NoordWest haar naam gewijzigd (van DGG Schoonmaak naar NoordWest) en is [B.V. I] haar diensten
gaan aanbieden onder de naam die nagenoeg gelijkluidend is aan de naam waaronder NoordWest tot dan toe handelde.

3.9.
De curator heeft ruim een week na het faillissement in een gesprek met [de toenmalige advocaat], de toenmalige advocaat
van [B.V. I], de overeenkomst met een beroep op de Actio Pauliana vernietigd. Bij brief van 1 december 2016 heeft [de
toenmalige advocaat] aan de curator geschreven dat [B.V. I] in de vernietiging berust en dat de overeenkomst met
terugwerkende kracht niet zal bestaan.

3.10.
Na het faillissement van NoordWest heeft de curator geïnteresseerden uitgenodigd om een bod uit te brengen op de
orderportefeuille van NoordWest. Daarbij is verzocht om de bieding te splitsen in een vast bedrag en een uitgestelde
betaling die betrekking diende te hebben op een percentage van de door de koper gerealiseerde omzet over een bepaalde
periode na het verkrijgen van de orderportefeuille. De curator heeft de orderportefeuille van NoordWest verkocht aan
vennootschappen behorende tot de CSU-groep (hierna CSU).

3.11.
Op 2 december 2016 heeft [B.V. I] een brief gestuurd aan de (voormalig) opdrachtgevers van NoordWest, ondertekend door
[gedaagde sub A], waarin [B.V. I] onder meer het volgende heeft geschreven:
“Onze visie van behoud van werkgelegenheid en een persoonlijke relatie met u als opdrachtgever heeft niet de hoogste
prioriteit bij de curator. Hij heeft recht op terugvordering van de contracten zoals u het recht heeft te beslissen van welke
schoonmaakdienstverlener u een overeenkomst wilt sluiten.
(…)
[B.V. I] zal zelfstandig doorgaan en haar toekomstige relaties op dezelfde wijze omgang zoals u van ons gewend bent.”

3.12.
Bij e-mail van 6 december 2016 heeft CSU aan de curator onder meer het volgende geschreven:
“Naar aanleiding van de mailberichten die u ons vanmorgen heeft doen toekomen over de communicatie van de voormalig
eigenaren met haar klanten berichten wij u als volgt:
(…)
- Wij gaan er volledig vanuit dat u de door u aangekondigde dagvaarding voor een voorlopige voorziening doorzet
- Het risico om omzetverloop desondanks aanzienlijk groter is dan afgelopen dagen ingeschat en in onze bieding

van gisterenavond verwerkt
- Wij nog steeds ons eindbod: 15% van de overgenomen met, te meten na drie maanden, overeind houden,
- Het minimumbedrag in de bieding wel omlaag brengen van € 325.000 naar € 225.000.”

3.13.
Uit een e-mail van mr. Kulk aan de curator van 7 december 2016 volgt dat mr. Kulk is benaderd door een klant van
NoordWest die heeft gemeld dat [gedaagde sub A] hem persoonlijk heeft benaderd met het verzoek de
schoonmaakwerkzaamheden onder te brengen bij [B.V. I] en dat hij een afspraak heeft met [gedaagde sub A] en met CSU.
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Uit de e-mail blijkt verder dat de betreffende klant de schoonmaakwerkzaamheden bij een derde partij wil onderbrengen.
In een e-mail van 8 december 2016 van de curator aan een andere klant van NoordWest heeft de curator gerefereerd aan
een mededeling van de betreffende klant inhoudende dat zij recent was benaderd door een zekere heer […] met het oog op
een bespreking met [B.V. I].
In een e-mail van 8 december 2016 van weer een andere klant van NoordWest aan de curator heeft deze klant geschreven
dat [B.V. I] op haar verzoek een offerte heeft uitgebracht voor schoonmaakwerkzaamheden maar dat ze ook is benaderd
door CSU. Zij heeft de curator om advies gevraagd.
Uit een e-mail van 9 december 2016 van weer een andere klant van NoordWest volgt dat [gedaagde sub A] op 7 december
2016 die klant telefonisch heeft benaderd met de mededeling dat [B.V. I] na 1 januari 2017 zou doorstarten met de op dat
moment bestaande bezetting en hem de keus heeft gegeven voor [B.V. I], CSU of een andere partij.

3.14.
De curator heeft in december 2016 een kortgeding procedure gestart tegen [gedaagde sub A c.s.] en [B.V. I]. Daags voor de
zitting, op 5 januari 2017, hebben partijen een vaststellingsovereenkomst getekend. In deze vaststellingsovereenkomst zijn
zij onder meer een non-concurrentiebeding en een relatiebeding overeengekomen voor de periode tot 30 april 2017. Voorts
zijn zij overeengekomen dat [B.V. I] en [gedaagde sub A c.s.] uiterlijk per 11 januari 2017 rekening en verantwoording
afleggen onder overlegging van alle relevante bescheiden, aan de hand waarvan de betalingsverplichting van [B.V. I] uit
hoofde van artikel 51 Faillissementswet zal worden vastgesteld. Ook zijn zij overeengekomen dat [gedaagde sub A c.s.] en
[B.V. I] bij overtreding van de gemaakte afspraken een boete verschuldigd zijn.

3.15.
De aandelen in [B.V. I] zijn per 3 februari 2017 overgedragen aan de heer [D] (hierna: [D]). [D] is per dezelfde datum
ingeschreven als statutair bestuurder van [B.V. I].

3.16.
In het in het kader van het faillissement van NoordWest door de curator opgestelde faillissementsverslag van 18 september
2019 is opgenomen dat CSU in totaal een bedrag van € 470.000 voor de orderportefeuille van NoordWest heeft betaald.

3.17.
De deken van de orde van advocaten bij de rechtbank Den Haag heeft op 4 januari 2018 tegen [gedaagde X] ingediende
klachten inzake zijn dienstverlening rondom de overeenkomst, gegrond verklaard.

4. Het geschil

In de hoofdzaak

4.1.
De curator vordert, na wijziging van eis, samengevat, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
primair ten aanzien van [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B]
de verklaring voor recht dat [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B]:
I. in strijd met artikel 2:9 BW hebben gehandeld door het overdragen van activa van NoordWest en het

concurreren met NoordWest en dientengevolge hoofdelijk gehouden zijn tot vergoeding van de schade die de
boedel in het faillissement van NoordWest lijdt en zal lijden, nader op te maken bij staat, althans in goede justitie
te bepalen;

II. in strijd met artikel 2:9 BW hebben gehandeld door het overdragen van activa van NoordWest en het
concurreren met NoordWest en de schade als voorschot vast te stellen thans op € 429.767,82;

III. tot op heden niet hebben voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst ten
aanzien van de rekening en verantwoording en zodoende hoofdelijk gehouden zijn de door hun verbeurde
dwangsommen van € 1.000 per dag te voldoen, gerekend vanaf 14 januari 2017 tot aan de voldoening van hun
verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst;

alle van [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] gevorderde bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum
faillissement en met dien verstande dat hetgeen uit dezelfde hoofde door [B.V. I] wordt voldaan, op de door [gedaagde sub
A] en [gedaagde sub B] te betalen bedragen in mindering zal worden gebracht;
subsidiair ten aanzien van [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B]
IV. dezelfde vordering als onder I. maar dan gegrond op strijd met artikel 6:162 BW;
V. dezelfde vordering als onder II. maar dan gegrond op strijd met artikel 6:162 BW;
primair ten aanzien van [B.V. I]
de verklaring voor recht dat [B.V. I]:
VI. op de in de dagvaarding omschreven gronden op grond van artikel 51 Faillissementswet gehouden is de door
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haar ontvangen inkomsten die afkomstig zijn van opdrachtgevers van NoordWest te betalen aan de boedel in het
faillissement van NoordWest nader op te maken bij staat, althans in goede justitie te bepalen;

VII. op voor omschreven gronden op grond van artikel 51 Faillissementswet gehouden is de door haar ontvangen
inkomsten die afkomstig zijn van opdrachtgevers van NoordWest te betalen aan de boedel in het faillissement
van NoordWest, de schade als voorschot vast te stellen thans op € 329.767,82;

VIII. in strijd met artikel 6:162 BW heeft gehandeld door het concurreren met NoordWest en de schade als voorschot
vast te stellen op € 100.000;

IX. tot op heden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst ten aanzien
van de rekening en verantwoording en zodoende hoofdelijk gehouden is de door haar verbeurde dwangsommen
van € 1.000 per dag te voldoen, gerekend vanaf 14 januari 2017 tot aan de voldoening van haar verplichtingen
uit de vaststellingsovereenkomst te betalen aan de boedel in het faillissement van NoordWest;

alle van [B.V. I] gevorderde bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente en met dien verstande dat hetgeen uit
dezelfde hoofde door [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] wordt voldaan, hierop in mindering zal worden gebracht;
subsidiair ten aanzien van [B.V. I]
X. dezelfde vordering als onder VI. maar dan gegrond op strijd met artikel 6:162 BW;
XI. dezelfde vordering als onder VII. maar dan gegrond op strijd met artikel 6:162 BW;
ten aanzien van alle gedaagden
XII. de hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van de proceskosten, de kosten van de beslagen

daaronder begrepen, te vermeerderen met nakosten.

4.2.
De curator legt aan zijn vorderingen onder I. en II. ten grondslag dat het aangaan van de overeenkomst geen handelen is
dat van een redelijk handelend bestuurder die voor zijn taak berekend is mag worden verwacht en dat [gedaagde sub A c.s.]
hiervan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het belang van NoordWest was niet gediend met de
overeenkomst en dat was voor [gedaagde sub A c.s.] kenbaar. [Gedaagde sub A c.s.] hebben er doelbewust voor gekozen
om in strijd met het vennootschappelijk belang van NoordWest (nagenoeg) alle activa te vervreemden aan [B.V. I] zonder er
daadwerkelijk een betaling tegenover te stellen en/of zekerheden te bedingen.
Voorts is het concurreren met de eigen onderneming, NoordWest, door middel van het verrichten van werkzaamheden bij
en voor [B.V. I] door [gedaagde sub A c.s.] geen behoorlijke taakvervulling. Op grond van de statuten van NoordWest
dienden [gedaagde sub A c.s.] zich te richten naar het belang van NoordWest en dat hebben zij niet gedaan.
Aan de vorderingen onder IV. en V. legt de curator ten grondslag dat het aangaan van de overeenkomst ook een zelfstandig
onrechtmatig handelen van [gedaagde sub A c.s.] jegens de boedel is en dat hen een persoonlijk ernstig verwijt treft omdat
voor hen voorzienbaar is geweest dat NoordWest als gevolg van de overeenkomst geen verhaal zou bieden voor haar
gezamenlijke schuldeisers.
Aan de vorderingen onder VI., VII., VIII., X. en XI. legt de curator ten grondslag dat als gevolg van de vernietiging van de
overeenkomst, [B.V. I] in het kader van de ongedaanmakingsverplichting, de bedragen die zij heeft ontvangen van klanten
van NoordWest aan NoordWest dient te betalen en dat [B.V. I] onrechtmatig heeft gehandeld jegens NoordWest door met
haar te concurreren.
Aan de vorderingen onder III. en IX. legt de curator ten grondslag dat [B.V. I] en [gedaagde sub A c.s.] niet hebben voldaan
aan hetgeen is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst van 5 januari 2017.

4.3.
[B.V. I] heeft verstek laten gaan. [Gedaagde sub A c.s.] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor
zover van belang, nader ingegaan.

In de vrijwaringszaak

4.4.
[Gedaagde sub A c.s.] vorderen, samengevat, dat:
I. [de maatschap c.s.] hoofdelijk worden veroordeeld om aan [gedaagde sub A c.s.] te betalen al hetgeen waartoe

[gedaagde sub A c.s.] in de hoofdzaak mochten worden veroordeeld, inclusief de proceskosten van de
hoofdzaak;

II. [de maatschap c.s.] hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding die van de vrijwaring daaronder mede
begrepen;

III. de verklaring voor recht dat [de maatschap c.s.] ernstig toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van
contractuele verplichtingen althans jegens [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] onrechtmatig hebben
gehandeld en gehouden zijn de dientengevolge door eisers geleden en te lijden schade te vergoeden;

IV. de door [gedaagde sub A] en [gedaagde sub B] geleden schade, mede wegens de aan hen gecedeerde
vorderingsrechten van de inboedel van [B.V. I] bij staat vast te stellen en te vereffenen volgens de wet.
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4.5.
[Gedaagde sub A c.s.] leggen aan hun vordering ten grondslag dat [de maatschap c.s.] [gedaagde sub A c.s.] niet dan wel
onvoldoende hebben geadviseerd over de mogelijke negatieve gevolgen van de overeenkomst. [Gedaagde sub A c.s.] zijn
afgegaan op de advisering van [gedaagde X] en gingen zodoende ervan uit dat de wijze waarop zij de doorstart hebben
ingericht een juiste was, niet wetende dat deze handelswijze veel risico’s met zich meedroeg. Als [gedaagde sub A c.s.] van
de haken en ogen op de hoogte waren geweest, hadden zij deze overeenkomst nooit gesloten.

4.6.
[De maatschap c.s.] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

In de hoofdzaak

Vorderingen jegens [B.V. I]

5.1.
Tegen [B.V. I], die niet in het geding is verschenen, is verstek verleend. Omdat [gedaagde sub A c.s.] wel in het geding zijn
verschenen, geldt dit vonnis op grond van het bepaalde in artikel 140 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(hierna: Rv) als een vonnis op tegenspraak.

5.2.
Artikel 139 Rv bepaalt dat ingeval van verstekverlening de vordering van eiser wordt toegewezen, tenzij deze de rechter
onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Daarbij geldt dat verweren die zijn aangevoerd door de wel verschenen gedaagden
niet in het voordeel van de niet verschenen gedaagde(n) werken, tenzij sprake is van een rechtsbetrekking tussen partijen
die verplicht tot een voor alle partijen gelijke beslissing (Hoge Raad 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2911). Naar het
oordeel van de rechtbank doet deze uitzonderingssituatie zich in dit geval niet voor. De primaire vorderingen jegens [B.V. I],
die de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voorkomen, zullen dan ook worden toegewezen, met uitzondering van de
gevorderde verwijzing naar de schadestaat onder VI. De bedragen die [B.V. I] moet terugbetalen aan de boedel betreffen
geen schade, zodat de verwijzing naar een schadestaat niet mogelijk is.

5.3.
Als de in het ongelijk gestelde partij zal [B.V. I] worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden tot op heden aan de
zijde van de curator begroot op een bedrag van € 3.864 voor griffierecht en € 4.000 voor salaris advocaat (2 punten à
€ 2.000, tarief VI), totaal een bedrag van € 7.864, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente.

5.4.
Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale
titel oplevert (vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). De rechtbank zal, zoals gevorderd, de
nakosten begroten in overeenstemming met het daarop toepasselijke liquidatietarief”.

Vorderingen jegens [gedaagde sub A c.s.]

Gevolgen Paulianeuze overeenkomst

5.5.
Tussen partijen is niet in geschil dat de overeenkomst tussen NoordWest en [B.V. I] een paulianeuze transactie was en dat
de curator de overeenkomst om die reden terecht heeft vernietigd. Het gaat in deze procedure om de vraag of [gedaagde
sub A c.s.] als bestuurders door (de curator namens) NoordWest en/of haar schuldeisers aansprakelijk kunnen worden
gehouden voor de gevolgen van het sluiten van de overeenkomst. De curator beroept zich in dit verband zowel op artikel
2:9 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als op artikel 6:162 BW.

5.6.
Aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW kan worden aangenomen indien een bestuurder niet heeft gehandeld zoals
van een redelijke handelend bestuurder die voor zijn taak berekend is mag worden verwacht. Daarbij dient de bestuurder
van zijn handelen een persoonlijk ernstig verwijt te kunnen worden gemaakt.
Voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder op grond van artikel 6:162 BW gelden de volgende normen.
In geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens
vordering kan volgens vaste rechtspraak, naast de aansprakelijkheid van de vennootschap, mogelijk ook grond zijn voor
aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft
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bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, mits de
bestuurder hiervan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of dat het geval is, is afhankelijk van de aard en de
ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.
Voor beide vormen van aansprakelijkheid geldt dus dat [gedaagde sub A c.s.] van hun handelen een persoonlijk ernstig
verwijt moet kunnen worden gemaakt.

5.7.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben als bestuurders van NoordWest de overeenkomst getekend en uitgevoerd. Vervolgens
hebben zij, nadat de curator de nietigheid van de overeenkomst had ingeroepen, bij monde van hun advocaat in de
nietigheid berust. Anders dan de curator, is de rechtbank van oordeel dat hen van dit handelen geen persoonlijk ernstig
verwijt kan worden gemaakt. Voor dit oordeel is het volgende redengevend.

5.8.
Gelet op de inhoud van en de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten lag het voor de hand dat de
overeenkomst de toets van de pauliana niet zou doorstaan. Er verdwenen onverplicht (waardevolle) activa uit het in
betalingsmoeilijkheden verkerende NoordWest zonder dat er op dat moment enige bate tegenover stond. Die bate zou pas
op zijn vroegst in maart 2017 komen. Tegelijkertijd werd een deel van de koopsom verrekend met verplichtingen zoals
vakantiedagen en vakantiegeld die op dat moment nog niet bestonden. Er was na het faillissement slechts een week nodig
voor de curator en de op dat moment door [gedaagde sub A c.s.] ingeschakelde advocaat om tot de conclusie te komen dat
de transactie paulianeus was. Gelet op dit alles lijkt het gerechtvaardigd om te concluderen dat ook de bestuurders,
[gedaagde sub A c.s.], wisten althans hadden moeten weten dat NoordWest in de aanloop naar haar faillissement niet op
deze wijze over haar activa kon beschikken. De curator heeft aangevoerd dat dit te meer geldt, nu [gedaagde sub A c.s.]
eerder betrokken waren geweest bij een soortgelijke paulianeuze transactie.

5.9.
Juist deze eerdere betrokkenheid heeft [gedaagde sub A c.s.] echter doen besluiten om zich te laten adviseren over de
(kans van slagen van de) transactie. Zij hebben, al dan niet (mede) namens [B.V. I], in september 2016 het advies
ingewonnen van een advocaat, [gedaagde X], die uiteindelijk ook het concept voor de overeenkomst heeft opgesteld. Wat
[gedaagde X] exact heeft geadviseerd over de pauliana is onduidelijk gebleven, onder meer omdat [gedaagde X] heeft
nagelaten enige advisering van hem ten aanzien van deze risico’s schriftelijk te bevestigen.
Wel staat vast wat hij in de e-mail van 5 oktober 2016 heeft geschreven. Uit deze e-mail blijkt alleen dat hij [gedaagde sub A
c.s.] erop heeft gewezen dat de overeen te komen koopprijs marktconform moest zijn. Niet blijkt dat hij bij zijn advisering
enig voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de verrekening van de koopprijs met andere verplichtingen of ten aanzien
van het uitstellen van de betaling van de koopprijs. Ten aanzien van dit laatste punt heeft hij alleen geschreven dat hij geen
jurisprudentie heeft gevonden die het partijen verbiedt om overeen te komen dat de koopprijs pas later wordt betaald. Hij
vervolgt dat NoordWest dan wel de curator een vordering krijgt op de koper voor wat betreft de uitgestelde koopprijs
“waardoor er geen sprake is van een wijziging in de vermogenspositie van de verkoper”. Aldus lijkt zijn advisering gericht te
zijn geweest op uitvoering van de transactie. Dit blijkt ook uit het feit dat hij vervolgens de overeenkomst voor de verkoop
van de activa en passiva tussen NoordWest en [B.V. I] heeft opgesteld en NoordWest actief heeft begeleid bij de aanvraag
van haar faillissement. De advocaat van [gedaagde sub A c.s.] heeft op dit punt tijdens de comparitie nog onweersproken
aangevoerd dat zelfs toen de conclusie werd getrokken dat de overeenkomst paulianeus was, mr. [gedaagde X] zich op het
standpunt is blijven stellen dat hij het daar niet mee eens was.

5.10.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben aangevoerd dat zij hebben vertrouwd op het advies van [gedaagde X]. Niet is gesteld of
anderszins gebleken dat [gedaagde X] niet als goede advocaat te boek stond. De curator heeft ook overigens geen feiten
en/of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat [gedaagde sub A c.s.] niet op de deskundigheid en
daarmee op het advies van [gedaagde X] mochten vertrouwen of aan zijn zorgvuldige taakvervulling moesten twijfelen. Zie
hiervoor ook Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:480.
Gelet op dit een en ander heeft de curator onvoldoende feiten en/of omstandigheden gesteld die de conclusie
rechtvaardigen dat [gedaagde sub A c.s.] van hun handelwijze een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. De
inschakeling van [gedaagde X], die juist vanwege zijn specifieke juridische deskundigheid bij de transactie betrokken was,
weegt voor het oordeel of [gedaagde sub A c.s.] persoonlijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zwaarder dan de
omstandigheid dat naderhand over het paulianeuze karakter van de transactie weinig twijfel bestond. Hetgeen op dit punt is
besproken tijdens de comparitie van partijen in de vrijwaringsprocedure kan de rechtbank in deze procedure niet
meewegen.

5.11.
In een enkele zin in de dagvaarding (alinea 54) stelt de curator ook nog dat bij [B.V. I] kennelijk sprake is van de
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doorgeleiding van gelden waardoor [B.V. I] (mogelijk) niet aan haar verplichtingen tot ongedaanmaking van de
overeenkomst kan voldoen, hetgeen is toe te rekenen aan [gedaagde sub A c.s.] omdat zij op dat moment bestuurder waren
van [B.V. I]. Deze stelling heeft de curator noch in de dagvaarding noch in de akte wijziging van eis nader uitgewerkt.
Tijdens de comparitie van partijen is namens de curator enkel nog gesteld dat [gedaagde sub A c.s.] als bestuurders van
[B.V. I] kan worden verweten dat zij deze vennootschap hebben leeggehaald en daarmee de terugbetalingsverplichting van
[B.V. I] hebben gefrustreerd. Nu de curator het bij deze algemene stellingen heeft gelaten, die bovendien door [gedaagde
sub A c.s.] zijn betwist, en hij niet nader heeft toegelicht waarom sprake is van de doorgeleiding van gelden, aan wie de
gelden zijn doorgeleid en waarom [gedaagde sub A c.s.] hiervan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, zijn de
stellingen van de curator ten aanzien van deze grondslag te summier om tot aansprakelijkheid op dit punt te kunnen
concluderen.

5.12.
De curator heeft tot slot nog aangevoerd dat [gedaagde sub A c.s.] een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de
omstandigheid dat zij de aandelen in [B.V. I] aan [D] hebben verkocht en zij vervolgens zijn uitgeschreven als bestuurder
van [B.V. I]. De curator heeft in dit verband gesteld dat [D] eerder bestuurder dan wel aandeelhouder is geweest van een
reeks aan vennootschappen en dat veel van deze vennootschappen inmiddels zijn uitgeschreven uit het handelsregister.
Het heeft er volgens de curator dan ook alle schijn van dat [gedaagde sub A c.s.] door het overdragen van de aandelen aan
een katvanger hun aansprakelijkheid hebben willen beëindigen dan wel beperken. Tijdens de comparitie van partijen heeft
de curator hieraan nog toegevoegd dat deze handelingen kort na het aan de orde stellen van de pauliana en dus met de
wetenschap van de betalingsverplichting die door de vernietiging van de overeenkomst is ontstaan hebben plaatsgevonden
en dat de vordering van NoordWest op [B.V. I] hiermee illusoir is geworden. Als bestuurders van [B.V. I] hadden [gedaagde
sub A c.s.] het in hun macht dat [B.V. I] aan haar terugbetalingsverplichting aan NoordWest kon voldoen. Door af te treden
als bestuurders van [B.V. I] kwam deze terugbetalingsverplichting in de knel. Hiervan kan [gedaagde sub A c.s.], die op dat
moment ook bestuurders van NoordWest waren, een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt, aldus nog steeds de
curator.

5.13.
Deze verwijten van de curator richten zich tegen de aandeelhouder van [B.V. I]. De aandeelhouder heeft immers kennelijk
besloten de aandelen in [B.V. I] aan een derde te verkopen en het is de aandeelhouder die beslist wie er als bestuurder
word(t)(en) aangesteld. [Gedaagde sub A c.s.] waren geen aandeelhouder van [B.V. I], dat was [de Holding]. Zij waren
evenmin aandeelhouder van [de Holding], dat was [C]. [Gedaagde sub A c.s.] waren wel bestuurder van [de Holding] en
mogelijk uit dien hoofde betrokken bij de transactie waarbij de aandelen in [B.V. I] zijn verkocht. Dit enkele gegeven is
echter onvoldoende voor de conclusie dat [gedaagde sub A c.s.] als bestuurders van [de Holding] mede door hun dubbelrol
als gelijktijdige bestuurders van NoordWest jegens NoordWest onrechtmatig hebben gehandeld. De curator heeft geen
feiten of omstandigheden gesteld die deze conclusie rechtvaardigen. Ook deze grondslag voor aansprakelijkheid wijst de
rechtbank dan ook af.

5.14.
Dit een en ander betekent dat de rechtbank [gedaagde sub A c.s.] niet zal veroordelen tot het betalen van
schadevergoeding in verband met de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Concurrerende activiteiten

5.15.
Voor het handelen tot de datum van de vernietiging van de overeenkomst kan [gedaagde sub A c.s.] geen persoonlijk
ernstig verwijt worden gemaakt, nu zij advies hebben ingewonnen van [gedaagde X] en gesteld noch gebleken is dat
[gedaagde X] hen op dit punt heeft geadviseerd anders te handelen. Verwezen wordt naar hetgeen onder 5.7. tot en met
5.10. is overwogen.

5.16.
Voor de periode na de vernietiging van de overeenkomst beroept de curator zich op een brief van [B.V. I] van 2 december
2016, ondertekend door [gedaagde sub A], op een e-mail van CSU van 6 december 2016 en op vier e-mails tussen 7 en 9
december 2016.

5.17.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben erkend dat zij er verstandig aan zouden hebben gedaan om de brief van 2 december 2016
niet te schrijven. Dat zij ook nadien nog met NoordWest concurrerende activiteiten hebben ondernomen, hebben zij voorts
niet voldoende weersproken. Zij hebben enkel aangevoerd dat [gedaagde sub A] in de eerste twee weken van december
2016 is benaderd door klanten van NoordWest die aangaven dat ze niet over wensten te stappen naar CSU. [Gedaagde
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sub A] heeft het er, gelet op zijn (latere) beslissing om uit de schoonmaakbranche te stappen en gelet op de besprekingen
met de curator die zijn uitgemond in de vaststellingsovereenkomst, “bij gelaten”. Hiermee is de inhoud van de e-mails van 7
en 9 december 2016, die erop duidt dat [B.V. I], dan wel [gedaagde sub A c.s.] actief klanten van NoordWest heeft
benaderd, echter niet weerlegd. De rechtbank concludeert dan ook dat [gedaagde sub A c.s.] begin december 2016
concurrerende activiteiten hebben ondernomen.

5.18.
De curator heeft echter, tegenover het gemotiveerde verweer van [gedaagde sub A c.s.], zijn stellingen dat de boedel van
NoordWest als gevolg van het handelen van [gedaagde sub A c.s.] schade heeft geleden, onvoldoende toegelicht. De
curator stelt dat de boedel schade heeft geleden omdat CSU minder heeft betaald voor de overname. Hij verwijst hierbij
naar de verlaging van de fixed fee. Uit de e-mail van CSU van 6 december 2016 volgt echter dat CSU kennelijk in eerste
instantie een bedrag wilde betalen van 15% van een bepaalde omzet met een minimum van € 325.000 en dat zij alleen dit
minimum bedrag heeft verlaagd met een bedrag van € 100.000. Uit de e-mail van CSU van 6 december 2016 volgt niet dat
zij nog andere wijzigingen in de afspraken heeft willen aanbrengen. Uiteindelijk heeft CSU een bedrag betaald van
€ 470.000 en dit is meer dan het aanvankelijke minimumbedrag van € 325.000. Op welke wijze de boedel schade heeft
geleden tot een bedrag van (in ieder geval) € 100.000 is dan ook niet duidelijk geworden.

5.19.
Het kan zo zijn dat CSU door de handelingen van [B.V. I] en mogelijk [gedaagde sub A] na de vernietiging van de
overeenkomst omzet is misgelopen en dat daardoor het omzetafhankelijke deel van de koopprijs lager is uitgevallen. De e-
mailcorrespondentie die de curator heeft overgelegd bevat echter geen concrete aanwijzingen dat klanten van NoordWest
als gevolg van het handelen in die periode van [B.V. I] of [gedaagde sub A c.s.] geen klant zijn geworden bij CSU. Andere
feiten of omstandigheden waaruit dit volgt zijn door de curator niet gesteld, terwijl het mede gelet op het tijdsverloop sinds
december 2016, op zijn weg had gelegen om meer concreet toe te lichten welke schade NoordWest heeft geleden als
gevolg van de concurrerende werkzaamheden. Nu hij dit niet heeft gedaan, zal de rechtbank zijn vordering tot vergoeding
van de schade die (de boedel van) NoordWest door onrechtmatige concurrentie heeft geleden als onvoldoende onderbouwd
afwijzen. Gelet hierop heeft de curator geen belang bij de door hem gevorderde verklaring voor recht op dit punt.

Rekening en verantwoording

5.20.
[B.V. I] en [gedaagde sub A c.s.] enerzijds en de curator anderzijds zijn in de vaststellingsovereenkomst van 5 januari 2017
overeengekomen dat [B.V. I] en [gedaagde sub A c.s.] uiterlijk op 11 januari 2017 rekening en verantwoording afleggen. De
curator stelt zich op het standpunt dat [gedaagde sub A c.s.] met het op 11 januari 2017 ontvangen pdf-bestandgetiteld
“Opstelling rekening en verantwoording [B.V. I]”, een begeleidend schrijven en de grootboekkaarten en de uitdraai van de
winst- en verliesrekening van [B.V. I] niet (volledig) aan deze verplichting heeft voldaan. Volgens hem ontbreken nog
verschillende stukken.

5.21.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben weersproken dat zij geen rekening en verantwoording hebben afgelegd. Zij voeren aan dat
zij altijd volledige medewerking hebben verleend aan de curator, dat de curator de gehele administratie van [B.V. I] heeft
meegenomen en dat de curator de verschuldigdheid van een boete op grond van de vaststellingsovereenkomst eerder niet
heeft aangezegd. Tijdens de comparitie van partijen hebben [gedaagde sub A c.s.] dit standpunt herhaald. Zij hebben ook
nog verwezen naar hun e-mail van 11 januari 2017 en de stukken die ze met die e-mail hebben overgelegd, waaronder
kopieën van bankafschriften, de loonadministratie en een print van de output van de administratie van [B.V. I].

5.22.
Tegenover dit verweer van [gedaagde sub A c.s.], heeft de curator zijn standpunt onvoldoende toegelicht. Hij heeft niet
nader gespecificeerd welke stukken volgens hem nog ontbreken. Hij heeft ook niet zijn e-mail van 11 januari 2017, waarin
hij bij de advocaat van [B.V. I] en [gedaagde sub A c.s.] kenbaar heeft gemaakt wat op dat moment ontbrak, in het geding
gebracht. Dat nog stukken ontbreken staat daarom niet vast. Er bestaat naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen
grond om [gedaagde sub A c.s.] te veroordelen tot betaling van verbeurde dwangsommen. De daartoe strekkende vordering
zal worden afgewezen.

Proceskosten

5.23.
De curator zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden aan de zijde van
[gedaagde sub A c.s.] vooralsnog begroot op € 1.545 aan griffierecht en € 5.160 aan salaris advocaat (2 x € 2.580, tarief
VII) totaal € 6.705.
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5.24.
Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale
titel oplevert (vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). De rechtbank zal, zoals gevorderd, de
nakosten begroten in overeenstemming met het daarop toepasselijke liquidatietarief.

In de vrijwaringszaak

5.25.
De vorderingen in de hoofdzaak tegen [gedaagde sub A c.s.] worden afgewezen. De vorderingen in vrijwaring van
[gedaagde sub A c.s.] voor zover zij betrekking hebben op de veroordeling van [de maatschap c.s.] om aan [gedaagde sub
A c.s.] te betalen waartoe [gedaagde sub A c.s.] in de hoofdzaak worden veroordeeld, behoeven daarom niet te worden
besproken.

5.26.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben ook vergoeding van de schade gevorderd wegens de aan hen gecedeerde
vorderingsrechten van de inboedel van [B.V. I]. [De maatschap c.s.] hebben zich tegen dit gedeelte van de vordering
verweerd door erop te wijzen dat deze cessie aan hen niet bekend is, dat deze niet aan hen is medegedeeld en dat zij
hiervan ook geen stukken hebben gezien. Mededeling is ook niet meer mogelijk, aldus [de maatschap c.s.], nu de aandelen
in [B.V. I] zijn verkocht en [gedaagde sub A c.s.] geen statutair directeur meer zijn.

5.27.
Tegenover dit gemotiveerde verweer hebben [gedaagde sub A c.s.] hun stellingen op dit punt onvoldoende toegelicht. Zij
hebben ook geen stukken overgelegd waaruit (mededeling van) deze cessie blijkt. Dit betekent dat hun vordering op dit punt
zal worden afgewezen.

5.28.
[Gedaagde sub A c.s.] hebben in de dagvaarding aan al hun vorderingen de advisering van [gedaagde X] inzake de
transactie tussen NoordWest en [B.V. I] ten grondslag gelegd. Voor wat betreft de schade die de door hen in de
dagvaarding beschreven tekortkoming en het beschreven onrechtmatig handelen als gevolg hebben gehad, stellen zij dat
deze bestaat uit hetgeen waartoe [gedaagde sub A c.s.] (en [B.V. I]) zouden worden veroordeeld indien de rechtbank de
vordering van de curator toewijst. Voorts stellen zij dat [gedaagde sub A c.s.] ook op andere onderdelen schade lijden.
Tussen haken verwijzen zij in een enkele zin naar de door [gedaagde sub A c.s.] “gemaakte en te maken advocaatkosten
en door [gedaagde sub A c.s.] gederfde inkomsten en winst et cetera”. Zij hebben in de dagvaarding niet nader toegelicht
waarom de advisering door [gedaagde X] inzake de overeenkomst heeft geleid tot deze twee schadeposten. [De maatschap
c.s.] hebben zich in de conclusie van antwoord op het standpunt gesteld dat zij zonder verdere specificatie van de
gepretendeerde schadeposten moeilijk gemotiveerd kunnen betwisten dat causaal verband bestaat. Bedoeld zal zijn
causaal verband tussen de gestelde feitelijke handelingen en de gestelde schade.

5.29.
Pas tijdens de comparitie van partijen heeft [gedaagde sub B] op dit punt verteld dat voor hen het belangrijkste is dat aan
hen de kans is ontnomen om door middel van een doorstart een hele rendabele onderneming te exploiteren.

5.30.
Uit de woorden van [gedaagde sub B] tijdens de comparitie van partijen volgt dat hij pas op dat moment nader heeft
toegelicht dat als [gedaagde X] niet fout had geadviseerd, hij en [gedaagde sub A] voor een andere constructie hadden
gekozen, een doorstart hadden kunnen maken, € 600.000 aan financiering hadden kunnen ophalen en fluitend winst
hadden kunnen maken. De stelling ten aanzien van de advocaatkosten hebben [gedaagde sub A c.s.] niet meer nader
toegelicht.

5.31.
Voor een verwijzing naar de schadestaat is noodzakelijk dat aannemelijk is geworden dat [gedaagde sub A c.s.] schade
hebben geleden. De rechtbank is van oordeel dat [gedaagde sub A c.s.] in de dagvaarding onvoldoende feiten hebben
gesteld die het oordeel kunnen dragen dat het aannemelijk is dat [gedaagde sub A c.s.] als gevolg van het handelen van
[gedaagde X] schade hebben geleden, anders dan hetgeen waartoe zij door de curator veroordeeld zouden kunnen worden.
De goede procesorde verzet zich ertegen dat [gedaagde sub A c.s.] deze feiten pas aandragen tijdens de comparitie van
partijen, omdat [de maatschap c.s.] dan onvoldoende in staat zijn hierop te reageren. Dit betekent dat de rechtbank de
vordering tot verwijzing naar de schadestaat zal afwijzen.
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5.32.
Nu niet is komen vast te staan dat aannemelijk is dat [gedaagde sub A c.s.] schade hebben geleden als gevolg van het
handelen van [de maatschap c.s.], hebben zij geen belang meer bij hun vordering tot verklaring voor recht dat [de
maatschap c.s.] ernstig toerekenbaar zijn tekort geschoten dan wel onrechtmatig hebben gehandeld en gehouden zijn de
dientengevolge door eisers geleden en te lijden schade te vergoeden (vergelijk ECLI:NL:HR:2015:760). [Gedaagde sub A
c.s.] hebben geen feiten en/of omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel leiden. Dit betekent dat de rechtbank
[gedaagde sub A c.s.] niet-ontvankelijk zal verklaren ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht.

5.33.
De rechtbank zal [gedaagde sub A c.s.], als de in het ongelijk gestelde partijen, veroordelen in de kosten van de procedure
in vrijwaring. Deze worden aan de zijde van [de maatschap c.s.] vooralsnog begroot op € 3.946 aan griffierecht en € 5.160
aan salaris advocaat (2 x € 2.580, tarief VII), totaal € 9.106.

5.34.
Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale
titel oplevert (vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). De rechtbank zal, zoals gevorderd, de
nakosten begroten in overeenstemming met het daarop toepasselijke liquidatietarief.

6. De beslissing

De rechtbank:
In de hoofdzaak

6.1.
verklaart voor recht dat [B.V. I] op grond van artikel 51 Fw gehouden is de door haar ontvangen inkomsten die afkomstig zijn
van opdrachtgevers van NoordWest te betalen aan de boedel in het faillissement van NoordWest, te vermeerderen met de
wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW vanaf datum faillissement tot aan de dag van algehele voldoening;

6.2.
stelt het voorschot van het in 6.1 bedoelde bedrag vast op € 329.767,82;

6.3.
verklaart voor recht dat [B.V. I] in strijd met artikel 6:162 BW heeft gehandeld door te concurreren met NoordWest en stelt
de schade als voorschot vast op € 100.000 te vermeerderen met wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW vanaf
datum faillissement tot aan de dag van algehele voldoening;

6.4.
verklaart voor recht dat [B.V. I] tot op heden niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de
vaststellingsovereenkomst ten aanzien van de rekening en verantwoording en zodoende gehouden is de door haar vanaf 14
januari 2017 verbeurde en tot aan de voldoening van die verplichtingen nog te verbeuren dwangsommen van € 1.000 per
dag aan de boedel in het faillissement van NoordWest te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente op grond van artikel
6:119 BW tot aan de dag van algehele voldoening;

6.5.
veroordeelt [B.V. I] in de proceskosten van de curator, aan de zijde van de curator tot op heden begroot op € 7.864 en op
€ 157 aan nog te maken nakosten, te vermeerderen met € 82 in geval van betekening, telkens te vermeerderen met de
wettelijke rente over voornoemde bedrag te rekenen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der
algehele voldoening;

6.6.
veroordeelt de curator in de proceskosten van [gedaagde sub A c.s.], aan de zijde van [gedaagde sub A c.s.] tot op heden
begroot op € 6.705 en op € 157 aan nog te maken nakosten, te vermeerderen met € 82 in geval van betekening,
vermeerderd met de wettelijke rente over voornoemde bedragen te rekenen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis
tot aan de dag der algehele voldoening van de proceskosten;

6.7.
verklaart de veroordelingen onder 6.1. tot en met 6.6. uitvoerbaar bij voorraad;

6.8.
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wijst af het meer of anders gevorderde;
In de vrijwaringszaak

6.9.
verklaart [gedaagde sub A c.s.] niet-ontvankelijk ten aanzien van de door hen gevorderde verklaring voor recht;

6.10.
wijst de vorderingen voor het overige af;

6.11.
veroordeelt [gedaagde sub A c.s.] in de proceskosten van [de maatschap c.s.], aan de zijde van [de maatschap c.s.] tot op
heden begroot op € 9.106 en op € 157 aan nog te maken nakosten, te vermeerderen met € 82 in geval van betekening,
vermeerderd met de wettelijke rente over voornoemde bedragen te rekenen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis
tot aan de dag der algehele voldoening van de proceskosten;
Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. Bordes en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2020.
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