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C ICR ILCHT IN IlIlRSTE AANLEG VAN CURACAO 

VONNIS 
in de zaak van: 

STIC I·ITlNC DURO ZIEKTEKOSTENVOORZIENINGEN in liquidatie, 
te CuraC;:3o, 
cisercs in cOllventic, gedaagde in reconventie, 
gemachtigde: mr. P. van de Laarschot, 

tegen 

1. ACCOUNTANTSKANTOOR H.C.M. JOURDAIN B.V., 
te Curayao, 
gedaagde, tevens eiscres in reconventie, 
2. Henri Gregory Maikcl JOURDATh', 
Ie Curayao, 
gedaagde. 
gemachtigde: 1111'. S.M. Saleh. 

Partijen worden hicma oak 'BZV', ' Jourdain e.s. ' of afzonderlijk ' Jourdain B.v. ' en 
' Jourdain' genoemd. 

1. Het proccsvcrloop 

1.1. BZV heeft op 20 maart 2018 cell verzoekschrift ingediend. Jourdain e.s. 
hebben ceo conciusie van antwoord genomen, houdende cell cis in reconventie. 
Vervolgens is zowel in conventie als in reconventie tot en mel dupliek geconcludeerd 
en hebben Jourdain c.s. nag een akte uitlating producties genomen. 

1.2. Vonrus is nadcr bepaald op heden. 

2. De feiten 

2.1. BZV, opgericht in 1993, heeft tot doel, samengevat, het verstrekken van 
voorzieningen in geval van ziekte aan on- en minvermogenden en (gepensioneerde) 
overheidswerknemers en hun gezinsleden. In het kader van deze doel stelling beeft 
BZV onder andere het beheer gevoerd over het fonds voor de Algemene Verzekering 
Bijzondere Z iektekosten (A VBZ). 

2.2. Met het oog op de staatkundige veranderingen per 10 oktober 2010 hebben het 
land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curar;ao afgesproken dat BZV zal 
worden gerntegreerd in de Sociale Verzekeringsbank (SVB), in het kader waarvan de 
taken van BZV door de SVB worden overgenomen. 

2.3 . Op 4 mei 20 11 zijn A.A. Abdala (voorzitter), M.N. Yarzagaray (secretaris), 
M.H. Romer en I.R.A. Asjes tot het bestuur van BZV toegetreden. 
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2.4. Jourdain B.Y. is een accountanlskanlOOr. Jourdain is registeraccountant. Hij is 
bestuurder en aruldee lhouder van Jourdain B.Y. 

2.5. Vanaf november 20 11 tot en met december 2012 is door BZV in totaal 
NAf5.1 04.53 aan Jourdain c.s. betaald voor ru im 50 opdrachten. 

2.6. Per 1mei 20 12 zijn de taken van SZV mel betrekking tot het afhandelen van 
ziektekosten overgegaan naar de SVB. Per I februari 2013 zijn ook de 
uilvoeringstaken met betrekking tot het AVBZ-fonds overgegaan naar de SVB. 

2.7. In maarl 2013 heeft BZV de opdrachten aan Jourdain c.s. beeindigd. Dit is 
gerormaliseel'd bij brief van haar toenmalige advocaat van 2 augustus 2013, waarin 
ezv haar rech len voorbehoudt terugbetaling te vorderen. 

3. De vordc l'ingcn cn het venveer 

3. 1. BZV vordert hoofdel ij ke veroordel ing van Jourdain c.s. om aan BZV te 
betalen NAf 2.007. 111 , te vermeerderen met de wettel ijke rente vanaf I 0 april 2018 
(de dag van hun oproeping dit geding), met veroordeling van Jourdain c.s. in de 
proceskosten. 

3.2. Jourdain B.V. vordert in reconventie veroordeIing van BZV am aan haar te 
betaien aIle schade die het gevolg is van het door BZV inroepen van het voortijdige 
einde van de lopende opdrachten, op te maken bij staat. 

3.3. Partijen hebben verweer gevoerd tegen elkaars vorderingen. 

3.4. Op de stellingen van partijen zal hiema voor zover voor de beoordeling 
relevant worden ingegaan. 

4. De beoordeling 

in conventie 

de ontvankelijkheid 

4.1. Jourdain c.s. hebben aangevoerd dat SZV ruet-ontvankelijk is in haar 
vorderingen orudat, samengevat, de statutair vereiste ministeriele goedkeuring van het 
liquidatiebesluit ontbreekt, orudat het besluit met onvoldoende stemmen van 
bestuurders is genomen en omdat de indieners van het verzoekschrift niet 
vertegenwoordigingsbevoegd waren. 

4.2. Op de door SZV aangevoerde inhoudelijke gronden gaat bet 
ontvankelijkheidsverweer niet op. 

4.3. Bovendien regardeert de interne besluitvonning binnen BZV Jourdain c.s. ruet. 
BZV wordt in dit geding vertegenwoordigd door baar advocaat. Of er iets sehort aan 
haar ontbindingsbesIuit en, zo ja, ofBZV het statutair voorgeschreven aantal 
bestuursieden heeft en of de bestuurstermijn van haar bestuursleden ai dan niet is 
overschreden, is voor de ontvankelijkbeid van BZV met bepalend. 
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de grondslag van de lIorderingen 

4.4. Volgcns BZV hebben Jourdain c.s. in samenspanning met de toerunalige 
bestuurders van SZV Abdala en yarzagaray gelden onttrokken aan het goedgevulde 
fonds van BZV door, samengevat, BlV fac turen te sturen voor deels gefingeerde en 
dec ls - in hCI licht van de naderende opheffing van BZV - zinloze opdrachten. In een 
pcriode van ruim 1,5 jaar zouden Jourdain c.s. - met een kantoor zonder personele 
bezetting van betekenis - maar Li efst 50 projecten voor BlV hebben gedaan, waarvoor 
zij een totaalbedrag van ruim NAf 5,4 miljoen hebben ontvangen. 

4.5. Volgens BZV is sprake van een grootschalige fraude. Voor een groot deel van 
de projecten waarvoor Jourdain c.s. betaald zijn, zijn geen rapporten opge1everd, 
waaruit volgcns BlV voigt dat in werke1ijkheid geen werk.zaamheden zijn uitgevoerd. 
Voorts is naar BZV stelt uit onderzoek in de administratie gebleken dat Jourdain c.s. 
voor diverse opdrachten te veel in rekening hebben gebracht en betaald hebben 
gelcregen. BZV kwalificeert dit alles ais onrechtmatige daad, wanprestatie en 
ongerechtvaardigde verrij king. 

4.6. BZV heeft hel door haar van Jourdain c.s. gevorderde uitgesplitst naar project, 
met per project de hieronder cursief weergegeven toelichting: 

a) Het Medicard-project: 
Door Jourdain c.s. zijn in dit project geen deelproductenlresultalen aan BZV 
geleverd. 
Te veel in rekening gebracht door en belaald aan Jourdain c.s. NAf 870.677,64. 

b) Onderloek van de effectiviteit en efficiency van de hoofdprocessen van het AVBZ-
Fonds: 
De get/ccordeerde offerte bedroeg NAj250.000; betoold is NAj290.000 op basis von 
een niet-ondertekende identieke offerle (punt 2 van prod. 26). 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAf 40.000. 

c) Het opzenen en impiementeren van een intern systeem voor de uitvoering van de 
medische kosten: 
Jourdain heefl een 18 pagina's tellend rapport met aanvullende procedures 
opgeleverd, terwijl geoffreerd is voar het opzetten en implementeren van een intern 
sysleem vaor de uitvoering van de medische kosten. Hiervoor heeft BZV een bedrag 
van NAf 73. 500 betaald aan Jourdain (punt 5 van prod. 26). 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAf73.500. 

d) Onderzoek van het automatiseringssysteem van het A VBl-Fonds: 
Het geofJreerd honorarium van NAf58.500 komI niel overeen met het product van de 
in de offerle oongegeven benodigde lijdsbesteding van J 30 uren tegen een gemiddeld 
uurtariefvan NAf250. Hel honorarium had NAf32.500 moeten zijn, zijnde 130 uren 
legen NAf 250 per lIur, en nier NAf 58.500. Jourdain heeJt her foutiefberekend 
geofji-eerd bedrag van NAf58.500 in rekening gebracht en dit bedrag is door BZV 
betaold (punt 6 vt/n prod. 26). 
Te veel in rekening gebracht door en beraold aan Jourdain NAf 26. 000. 
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c) Aanvullende werkzaamheden in het kader van het AVBZ onderzoek zoals 
ovcreengekomen met hel bestuur van BZV: 
Deze olllschrijving komi voor op de Jactuur die Jourdain heefl ingediend. Tn de 
periode november tot en lIIef december 2011 zijn aan Jourdain vylopdrachten, die 
betrekking hebben op het AVBZ-Fonds, gegund. Voordeze betaling is geen rapport 
aangetroffen binnen BZV. Uil de aamvezige rapportages van de overige opdrachten, 
voor zover die aamvezig zijn, blijkt niel dat er, vergeleken mel de offerle, aanvullende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd (punt 8 van prod. 26);. 
Te veel in rekening gebrachl door en betaald aan Jourdain NAJ 56. 700. 

f) Automatisering van de haofdprocessen van bet A VBZ-Fonds: 
De onderbouwing in de offerle van hel honorarium van NAf 125.000 is 500 uren en 
een gemidde/d uurlariefvan NAf 250. Echter, in dezelJde offerle bij het onderdeel 
Tijdjplanning' zijn bij delasen 241uren vermeld, helgeen overeenkomt mel NAI 
60.250. Aan Jourdain is NAJ 125.000,-- betaald (punt 9 van prod 26); 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAf64. 750. 

g) Contrale jaarrekening 2012 van zeven entiteiten: 
Jourdain heefl 75% in rekening gebrachf, zijnde NAI265.875. Volgens een schrijven 
van zijn eigen medewerker kon Jourdain de confrolewerkzaamheden niet uilvoeren 
(punt 11 van prod. 26). Dit wordt ook ondersfreept door de opdracht verstrekt aan 
Jourdain op 1 maart 2013 om de achterstanden in de administratie van deze entiteiten 
voor de jaren 2011 en 2012 in te halen (punt 22 van prod. 26). 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAf265.875 

b) Contrale van de jaarrekening 2011 van Stichting Thuiszorg Bandabou: 
Jourdain heeft voor deze opdrachl een voorschot gekregen van NAf22.500. 
Desgevraagd heefl Slichting Thuiszorg Banda Bou aangegeven dat Jourdain de 
controle van dejaarrekening 2011 niet heeft uifgevoerd (punt 14 van prod 26) 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAI22.500. 

i) Onderzoek aangaande de Polikliniek - Poli Nobo: 
Uil de tussenrapporlage en de bijbehorende bijlagen kan geconcludeerd worden dat 
slechts de Jase van het vooronderzoek is uilgevoerd In de offerle is voor deze lase 100 
uren geoffreerd, hetgeen pro rata overeenkomt mel NAI25.000. Echter, EZV heeft een 
voorschot van NAil 00. 000 betaald aan Jourdain (punt 15 van prod 26); 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAJ75. 000. 

j) Efficiency onderzoek t.b. v. de Stichtingen ressorterende onder de A VBZ: 
De offerte voor deze opdracht ad NA1850. 700 was gebaseerd op aile stichringen die 
onder de A VBZ-verordening vallen, terwy"/ voor een van de stichtingen het 
Verpleeghuis Belesda afzonderlijk helzelJde onderzoek reeds was uitgevoerd, zoals 
blijkt uit het door vorengenoemd accountantskanloor uilgebrachte rapport mel als 
titel "Efficiency onderzoek Verpleeghuis Betesda", waarvoor aan Jourdain NAI 
91.000 inclusieJ een meenverkvan NAJ63.000 is betaald (punt 17 van prod. 26). Op 
basis van hel gewone gemiddelde bedraagt het gedeelte van hel geoffreerde 
honorarium, dat toegewezen kan worden aan het efficiency onderzoek bij 
Verpleeghuis Betesda, NAJ 60.765 (punt 16 van prod. 26). 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NA160. 765 
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k) Begeleiden. ondersteunen en aansturen van hel door BZV ingestelde 
onder.wekstcam ten behoeve van het Efficiency onderzoek van de Stichtingen 
resso rlerende onder de A VBZ: 
Jourdain heefl geoJJreerd om het ejJicieney-onderzoek te doen voor NAj850. 700 mel 
een gepland veldwerk van 3.200 uren (zie punt 16 von prod. 26). De opdraehl van 
begeleiden, ondersleunen en aansturen van een onderzoeksteam ad NAf J 03.125 
hOl/dl in dal Jourdain een learn zal aansturen ten behoeve van het EffiCiency 
onderzoek Eel/ler, dit learn had Jourdain moeten leveren gezien de aard van de 
opdraclll van het Efficiency onderzoek (punt J 8 van prod. 26), wat niet is gebeurd. 
Te veel in rekening gebracht door en be/aald aan Jourdain NAf 1 03.125. 

I) Begeleiden, ondersteunen en aansturen van het door BZY ingestelde 
onderzoeksteam: 
Jourdain c.s. hebben kantoorkosten (6%) in rekening gebrachf, tenvijl di! niet in de 
offerle was opgenomen en ook niet past bij een begeleidingsopdracht (punt 18 van 
prod. 26). 
Te veel in rekening gebraeht door en belaald aan Jourdain NAf 6.187,50. 

m) Administratieve ondersteuning en opstellen van de jaarrekeningen van 
verschillende fondsen onder beheer van SBZV voor de jaren 2011 en 20 12: 
.lourdain heefl geoffreerd am deze onderdelen uit Ie voeren vaal' een honorarium van 
NAJ 125.000. BZV heeft op 1 maarl 2013, dezelJde dag dal de offerle door de 
voonnalige voorzitter van BZV voor akkoord is ondertekend, 50% van het 
honorarium, zijnde NAf 62.500 betaald aan Jourdain. Echter, JOllrdain heeft deze 
opdracht niet kunnen uitvoeren daar voor de medewerkers die Jourdain heefl ingezet 
geen loegang tot hel finaneiele pakket Exact was geregeld voor het sluiten van het 
kantoor van BZV door de Minister van GMN op 15 maart 2013 (punt 22 van prod. 
26). 
Te vee! in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAj62.500. 

n) Controle van de jaarrekening 2011 van verschillende fondsen onder beheer van 
BZV: 
Jourdain heefl geoffreerd am dit onderdeel uit te voeren voor een honorarium van 
NAJ 185.000. BZV heeft op 11 maarl 2013 40% van hel honorarium, zijnde NAJ 
74.000, betaald aan Jourdain. Eehter, Jourdain heefl deze opdrachf niet kunnen 
lIitvoeren daar Jourdain pas 10 dagen eerder en wei op 1 maart de opdraeht, middels 
dezelJde offerle, heefl gekregen voor het inhalen van de achterstanden in de 
administratie voor dejaren 2011 en 2012; deze opdracht is zoals in het vorige punt 
aangegeven, ook niel uilgevoerd (punt 22 van p rod. 26). Voorgaand punt wordt 
onderstreept door een briefvan het aceounlantskan/oor Deloille dd. 27 maarl 2013 
waarin Deloitte aangeeft dat zij de eontrole-opdrachten 2011 niet heeft kunnen 
afi'onden wegens grate achlerstanden in de administratie (prod. 27). 
Te veel in rekening gebracht door en betaald aan Jourdain NAf 74. 000. 

4.7. AIleen ten aanzien van a), het Medicard-project, hebben Jourdain c.s. 
gemotiveerd verweer gevoerd. De stelling van BZV dat geen werkzaamheden zijn 
verricbt, hebben Jourdain c.s. weersproken met de stelling dat zij in de peri ode van 
juli tot en met december 2012 een projectplan. een memorandum ter aanvulling, een 
voortgangsrapportage en een notitie over juridiscbe aspecten hebben opgeleverd (CvA 
sub 24), welke stukken volgens baar inmiddels aan BZV zijn overgelegd. BZV heeft 
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hicrop in haar latere conclusies ruet inhoudelijk gereageerd, waaruit het gerecht afIeid .. 
dat zij niet volhardt bij haar stelling dat Jourdain c.s. geen werkzaamheden voor dit 
project hebben verricht. Onweersproken is voorts de stelling van Jourdain c.s. dat de 
opdracht voor bet Medicard-project werd voorafgegaan door een bespreking over dit 
project op 23 januari 2012, waarbij zowel de besturen van BlV als van SVB 
vertegenwoordigd waren, op welke bespreking de toenmalige minister van Gl\.1N 
verzocht om een 'doorstart' van de Medicard. Door BlV is uitvoerig uiteengezet dat 
en waarom het Medicard-project voar BZV bij voorbaat weggegooid geld was en dat 
het loenmalige bestuur van BZV in redel ijkheid niet tot de opdracht aan Jourdain c.s. 
heeft kUlmen besluiten. Door BZV zijn evenwel onvoldoende concrete 
omstandigheden gesteld op grond waarvan geoordeeld kan worden dat Jourdain c.s. 
de opdracht niet hadden mogen aanvaarden en/of op grond waarvan Jourdain c.s . geen 
aanspraak konden maken op betaling van hun facturen. Dat ook Jourdain c.s. bekend 
was dat BlV zou opgaan in de SVB (zoals blijkt uit producties 15 en 16 bij het 
verzoekschrift) is daartoe onvoldoende. Voor een veroordeling van Jourdain c.s. tot 
(terug)betaling terzake de aan hen verleende Medicard-opdracht bestaat dan ook geen 
grond. 

4.8. Ten aanzien van de opdrachten/projecten genoernd onder b) tot en met n) heeft 
Jourdain c.s . geen, altbans geen voldoende gemotiveerd, verweer gevoerd, terwijI dat 
gelet op de door BlV gegeven onderbouwing weI op hun weg had gelegen. De 
algemene stelling van Jourdain c.s. dat aan de ontvangen betalingen overeenkomsten 
ten grondslag liggen en dat er niet geldaagd is over hun prestaties, is een onvoldoende 
betwisting van het gestelde omechtmatige karakter van de (over)facturering en de 
daarmee gepaard gaande ongerechtvaardigde verrijking. Het gerecht leidt daamit af 
dat het verwijt dat BZV aan Jourdain c.s. op dit punt maken, oak wat betreft het 
samenspel met de oud-bestuursleden van BZV, gegrond is. Hetgeen terzake de 
opdrachten/projecten b) tot en met n) volgens BZV te veel door Jourdain c.s. aan BZV 
in rekening is gebracht en door BZV thans wordt gevorderd, is dan ook toewijsbaar. 
Het totaal van de bij die projecten genoernde bedragen is (NAf 40.000 + 73.500 + 
26.000 + 56.700 + 64.750 + 265.875 + 22.500 + 75.000 + 60.765 + 103 .125 + 
6.187,50 + 62.500 + NAf930.902,50. Volgens de niet-weersproken 
berekening van BZV komt dit inclusief de eveneens door BZV aan Jourdain c.s. 
betaalde omzetbelasting en opslag voor kantoorkosten uit op NM 1.136.433,36 (bet 
gevorderde bedrag van NAf2.007.111 minus het bedrag terzake Medicard van 
870.677,64 

hoofdelijke aansprakelijkheid 

4.9. Uit de niet danwel onvoldoende gemotiveerd weersproken stellingen van BZV 
voIgt dat Jourdain c.S. BZV structureel heeft gefactureerd voor werkzaamheden die 
oiet verricht zijn. Gelet op de centrale rol daarbij van Jourdain, treft hem een emstig 
persoonlijk verwijt waardoor bij naast Jourdain B.V. hoofdelijk aansprakelijk is voar 
de vorderingen van BZV, voor zover toewijsbaar. 

sio/sam en kosten 

4.10. Jourdain c.s. zuBen hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling aan BZV van 
NAf 1.136.433,36, te vermeerderen met de rente zoals gevorderd. Jourdain c.s. zullen 
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al s de ovcrwegcnd in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de 
proccskostcn. 

in rcconvcntic 

4.1 1. Oclet op de beoordeling in conventie. kan Jourdain B.V. geen aanspraak 
makcll op een vergoeding terzake de vermeend voortijdige opzegging van de aan haar 
verlcende opdrachten. Het einde van de opdrachten is immers aan Jourdain c.s. toe te 
rekcncn als bedoeld in artikel 7:4 11 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voarts is niet 
gcbleken van verrichte werkzaamheden waarvaor niet reeds betaald is, nocb van 
omstnndighcden op grand waarvan het redelijk is dat aan Jourdain N.V. nader loon 
wordt betaa ld. De overige verweren van BZV behoeven geen bespreking. 

4. 12. Jourdain B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in 
de proceskosten. 

5. Bcsliss ing 

Het gerecht: 

in cOl1venlie 

5.1 veroordeelt Jourdain c.s. hoofdelijk, des dal de een betalende de ander zal zijn 
bevrijd, aan BZV te betalen NAf 1.136.433,36, te vermeerderen met de wettelijke 
rente vanaf 10 april 2018 tot de dag der algehele voldoening; 

5.2 veroordeelt Jourdain c.s. in de kosten van het geding, aan de zijde van BZV 
begroot op NAf 7.500 aan griffierecbt, NAf951, 12 aan oproepingskosten en 
NAf 10.000 voor salaris gemachtigde; 

5.3 verkJaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 

5.4 wijst afhet meer of anders gevorderde; 

in reconventie 

5.5 wijst afhet gevorderde; 

5.6 veroordeelt Jourdain B.V. in de kosten van bet geding, aan de zijde van BZV 
begroot op NAf 1.250 voar salaris gemachtigde. 

Dil vormis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechler in het Gerecht in eerste aanleg 
van Curayao, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 
25 november 2019. 

ts 
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