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FAILLISSEMENTS – EIND - VERSLAG   Nummer:  19 Datum:   22 juni 2016 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De 

inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap LEJO BEHEER B.V., 

gevestigd te Helden, doch kantoorhoudende te 

Maarheeze, aan de Rondven nr. 53 c 

  

Faillissementsnummer F 01/07/143  

Datum uitspraak 4 april 2007 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. P.P.M. van der Burgt. 

  

Faillissementsrekening NL51RABO0340802235 (Rabobank) 

Boedelactief € 11.402,09 (gerealiseerd) 

€ 533,59 (saldo boedelrekening) 

  

Activiteiten onderneming Beheermaatschappij, waarin overigens niet 

alleen zgn. Holding-activiteiten plaats vonden. 

Omzetgegevens Volgens grootboek 2006 over 2006: € 122000,- 

2007: nihil 

Personeel gemiddeld aantal 0 

  

Verslagperiode 1 augustus 2015 – 22 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode 6,75 uur  

Bestede uren Totaal 83,66 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Van 5 april 2001 tot 30 september 2005 was 

mevrouw C.M.M.M. Verhoeven, partner van de 

heer Van Tongerloo, enig aandeelhoudster en 

bestuurster van de gefailleerde vennootschap. 

Van 30 september 2005 tot 6 februari 2006 was 

de heer H.J.J. van Tongerloo de enig 

aandeelhouder / bestuurder van de 

vennootschap. 

Vanaf 6 februari 2006 is de Stichting Wego (met 

als bestuurder H. van Tongerloo) de 

aandeelhouder en bestuurder van de 

vennootschap. 

1.2 Winst en verlies 2007 geen noemenswaardige activiteiten 

2006: volgens grootboek verlies van €  84.661,- 

1.3  Balanstotaal € 761.000 (2006: volgens proef- en saldibalans) 
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1.4 Lopende procedures In zake de procedure met een (voormalig) 

werknemer is vonnis gewezen. 

Inzake crediteur Intron is vonnis gewezen op 5 

april 2007. 

Inzake Exact is vonnis gewezen op 3 mei 2007 

1.5  Verzekeringen Geen 

1.6 Huur Huurovereenkomst bedrijfspand zou kort voor 

faillissement beëindigd zijn. 

1.7  Oorzaak faillissement De bedrijfsactiviteiten zijn volgens de huidige 

bestuurder de heer Van Tongerloo beëindigd 

medio juli 2005. Deze datum komt overeen met 

de datum vanaf wanneer de Ontvanger fiscale 

vorderingen heeft op de gefailleerde 

vennootschap, zulks met uitzondering enkele 

posten waaronder de VPB 2002 en 2002. Medio 

september 2005 ontving de vennootschap een 

substantiële naheffingsaanslag van de Fiscus, 

waarna de aandelen door mw. Verhoeven zijn 

overgedragen aan dhr. Van. Tongerloo. Daarna 

hebben volgens de heer Van T. geen 

noemenswaardige activiteiten meer plaats 

gevonden, zodat de oorzaak van het 

faillissement vermoedelijk enkele jaren geleden 

ontstaan is. 

 

2 Personeel   

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
0 

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 

 Werkzaamheden Medio april 2008 deelde de heer Van T. in een 7-

tal (deels reeds) opgeheven faillissementen 

mede dat hij bij de desbetreffende 

vennootschappen werkzaam was. Naar zijn 

zeggen had hij ook een arbeidsovereenkomst 

met curanda. Met machtiging van de R.C. is deze 

arbeidsovereenkomst- voor zover bestaand – 

opgezegd, waarna van T. tegen de machtiging 

van de R.C. in beroep is gegaan bij de 

Rechtbank. Zitting vond plaats op 2 mei 2008. 

De Rechtbank heeft het beroep afgewezen. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t 

3.2  Verkoopopbrengst  

3.3 Hoogte hypotheek  
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3.4 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Volgens grootboek dient er aan materiële activa 

aanwezig te zijn een bedrag van € 96.454,- daar 

waar volgens de heer Van Tongerloo feitelijk 

geen activa aanwezig is. 

3.6 Verkoopopbrengst  

3.7 Boedelbijdrage  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  

  Werkzaamheden  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Geen 

3.10 Verkoopopbrengst  

3.11 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving n.v.t. 

3.13 Verkoopopbrengst  

 werkzaamheden  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens grootboek 2007: € 145.642,19 

4.2 Opbrengst tot heden Nihil (volgens bestuurder zijn de debiteuren niet 

inbaar, c.q. reeds voldaan) 

€ 9.500,- 

4.3 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden Volgens de boekhouding heeft Lejo Beheer 

tenminste een bedrag van € 24.523,42 te 

vorderen van G & S Transport B.V.. Deze 

vennootschap bevindt zich in staat van 

faillissement. De vordering op G & S Transport 

B.V. is erkend op de verificatievergadering die 

plaats vond binnen het faillissement van G & S 

Transport B.V.  In het kader van deze 

verificatieprocedure is de hoogte van de 

vordering berekend. Volgens de boekhouding 

heeft Lejo Beheer B.V. een bedrag van € 5.000,- 

te vorderen van de Stichting Hado. Deze 

vennootschap verkeert in staat van faillissement. 

Mr. D. Schalken is door uw Rechtbank tot 

curator benoemd. In laatstgenoemd faillissement 

heeft een verificatievergadering plaats 

gevonden. De vordering van Lejo Beher B.V. is 

door de curator erkend, maar daarentegen door 
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een pretense schuldeiser betwist. In de 

renvooiprocedure is deze pretense schuldeiser 

niet in rechte verschenen. In deze procedure 

dient de curator een eis tot verificatie in te 

dienen. De eis tot verificatie is opgesteld en 

ingediend. Zie verder onder 9. 

Inmiddels is duidelijk dat in het faillissement van 

G & S Transport B.V. geen uitkering aan de 

concurrente crediteuren kan plaats vinden, dus 

ook niet aan Lejo Beheer B.V. 

Blijft over de vordering die Lejo Beheer BV heeft 

op de Stichting Hado die erkend is en voor zover 

bekend ook door de Stichting Hado (welke ook in 

staat van faillissement verkeert) gedeeltelijk kan 

worden voldaan. 

Inmiddels is vanuit de boedel van de 

Stichting Hado een bedrag van € 516,21 

ontvangen. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Geen 

5.2 Leasecontracten n.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden  

5.4 Separistenpositie  

5.5 Boedelbijdragen  

5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 

5.7 Reclamerechten n.v.t 

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden Bij de ABN AMRO Bank bleek nog een batig saldo 

aanwezig te zijn van Eur 38,16. Op verzoek van 

de curator heeft bank dit inmiddels overgeboekt 

naar de faillissementsrekening. 

 

6 Doorstart / voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging  

 Werkzaamheden  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 

6.4 Verantwoording  

6.5 Opbrengst  

6.6 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  
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7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De boekhouding, deels aanwezig bij de FIOD, is 

inmiddels onderzocht. Op basis van hetgeen is 

aangetroffen kan in rechte het standpunt worden 

ingenomen dat in de afgelopen jaren niet aan de 

boekhoud- en deponeringsverplichting is 

voldaan. De boekhouding die over 2007 

beschikbaar is geeft geen danwel onvoldoende 

zicht in de crediteuren- en debiteurenpositie van 

de vennootschap. Daarnaast dient er aan 

materiële activa aanwezig te zijn een bedrag van 

€ 96.454,- daar waar volgens de heer Van 

Tongerloo feitelijk geen activa aanwezig is. 

7.2 Depot jaarrekeningen 1999: 12 april 2002 

2000: 12 april 2002, hoewel volgens de 

boekhouder het jaarverslag over 2000 pas is 

opgemaakt medio juni 2003 ???? 

2001: 29 januari 2003 

2002: 27 januari 2004 

2003: 18 januari 2005 

2004: 24 februari 2006 (kennelijk goedgekeurd 

door de AVA op 23 december 2005, daar waar 

de samenstellingsverklaring dateert van 26 

januari 2006) 

2005: niet gedeponeerd en/of opgemaakt 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Eventueel verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur In het kader van fiscale onderzoeken bevond 

een deel van de boekhouding zich nog bij de 

FIOD. De jaarrekeningen zijn grotendeels wel 

binnen de wettelijke termijn gedeponeerd doch 

niet binnen de wettelijke termijn opgemaakt. De 

vennootschap is gelieerd aan de besloten 

vennootschap G & S Transport B.V., waarbinnen 

de bestuurders medio maart 2002 aansprakelijk 

gesteld zijn o.g.v. art. 2:248 BW. Het lijkt erop 

dat gelet op de verwijten die aldaar door de 

curator gemaakt zijn versnelde deponering op 12 

april 2002 heeft plaats gevonden. Op basis van 

hetgeen inmiddels in de boekhouding is 

aangetroffen kan in rechte verdedigd worden dat 

er sprake is van wanbeleid. In dit kader heeft 

het Ministerie van Justitie zich garant gesteld 

voor de te maken kosten. De curator beziet nog 

in hoeverre continuering van de garantstelling 

nodig is. Verder onderzoek dient nog plaats te 

vinden.   

7.6 Paulianeus handelen Dient onderzocht te worden 
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 Werkzaamheden In de aankondiging bestuursaansprakelijkheid 

ziet de heer Van Tongerloo aanleiding om de 

curator te bestoken met allerlei brieven en 

verzoeken. 

Mede naar aanleiding van deze briefwisseling 

hebben de curator en de Rechter-Commissaris 

een gesprek gehad met de heer Van Tongerloo, 

waarna nog een gesprek heeft plaats gevonden 

tussen de curator en de heer Van Tongerloo en 

zijn partner, bijgestaan door hun raadsman. 

Tijdens dit gesprek zijn betrokkenen uitgenodigd 

om te komen tot een voor alle 

boedels/aanspraken verantwoord 

schikkingsvoorstel. Tot op heden heeft men op 

deze uitnodiging geen positieve reactie gegeven 

waarna de Rechtbank met het oog op het 

afwikkelingsstraject in een gelieerd faillissement 

(G & S Transport B.V.) een tweede curator in de 

persoon van mr. Hoppenbrouwers (inmiddels 

vervangen door mr. Berendsen) heeft benoemd. 

De (gerechtelijke)acties die nog in dit 

faillissement dienen plaats te vinden, zullen 

worden afgestemd op het executietraject binnen 

het faillissement G & S Transport B.V.. Vanuit G 

& S Transport B.V. is thans een concreet 

voorstel tot een minnelijke regeling gedaan, 

waarin ook de pretense vordering in dit 

faillissement op haar voormalige bestuurster is 

meegenomen. Indien dit voorstel binnen de 

gestelde termijn niet aanvaard wordt, zal vanuit 

G & S Transport het executietraject worden 

opgestart. Binnen G & S Transport is inmiddels 

de executie van een bedrijfspand van mevrouw 

V. in gang gezet, terwijl binnen een tweetal 

andere faillissement tegen mevrouw V (partner 

van de heer Van Tongerloo) nog een tweetal 

zgn. pauliana-procedures worden gevoerd. Het 

één en ander vormt voor de heer Van Tongerloo 

en mevrouw Verhoeven kennelijk aanleiding om 

de curator, de belastingdienst, de R.C. nagenoeg 

dagelijks te bestoken met brieven, terwijl in 

week 18 van 2010 viermaal grote hoeveelheden 

sloopmaterialen op/nabij het kantoor van de 

curator zijn geplaatst. Nadat betrokkenen ook 

sloopmateriaal hadden geplaatst voor de woning 

van de curator en de Voorzieningenrechter 

betrokkenen tevergeefs veroordeeld had tot het 

verwijderen daarvan zijn deze goederen door de 

curator verwijderd.  Daarnaast heeft op 1 
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september 2010 de executoriale verkoop van 

een bedrijfspand, toebehorend aan mevrouw V. 

plaats gevonden terwijl op 1 december a.s. de 

executoriale verkoop van de in aanbouw zijnde 

woning van mevrouw V. zal plaats vinden. 

Afhankelijk van die opbrengst en in het 

verlengde daarvan de verhaalspositie van 

mevrouw V. zullen binnen dit faillissement al dan 

niet verdere (rechts)maatregelen getroffen 

worden. De executieopbrengst van het 

bedrijfspand komt de hypotheekhouder toe. 

Het bedrijfspand en woning van mevrouw V. zijn 

inmiddels executoriaal verkocht. Bij de 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch vindt inmiddels een 

rangregelingprocedure plaats, waarna duidelijk 

wordt hoe de opbrengst van beide panden wordt 

verdeeld. Op het moment de uitkomsten van de 

rangregelingprocedures – en dus de opbrengsten 

- duidelijk zijn, zal de curator de opportuniteit 

van verdere actie(s) bezien. 

De rangregeling gaat feitelijk tussen drie 

partijen, te weten SNS Bank N.V. 

(hypotheekhouder), de Belastingdienst en de 

curatoren van G & S Transport B.V. De vordering 

van de SNS Bank N.V. is grotendeels toegekend 

(de rente component is naar de renvooi 

procedure verwezen), terwijl over de vordering 

van de Belastingdienst nog op diverse fronten 

geprocedeerd wordt. Ter bepaling van de 

definitieve vordering van de curatoren van G & S 

Transport B.V. is op dit moment een 

schadestaatprocedure tegen Verhoeven 

aanhangig. In de schadestaatprocedure is 

inmiddels een vonnis (in verzet) gewezen. V. is 

veroordeeld om aanvullend een bedrag ad.  € 

278.011,95 (te corrigeren met het salaris van de 

curatoren) alsmede de proceskosten te voldoen. 

V. heeft hoger beroep ingesteld. De definitieve 

uitkomst dient te worden afgewacht. In de hoger 

beroepsprocedure zijn de memories inmiddels 

gewisseld. De procedures staat thans op de rol 

voor arrest. Vermoedelijk wordt in mei 2014 

arrest gewezen.  

 

Het  Gerechtshof heeft op 13 mei 2014 arrest 

gewezen en het vonnis (in verzet) van de 

Rechtbank bekrachtigd. Tegen het arrest is geen 

cassatie ingesteld, zodat de uitspraak inmiddels 

onherroepelijk is en de vordering op V. 
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vaststaat. Op basis van het arrest heeft de 

curator van G & S Transport B.V. in de 

rangregelingsprocedure om een aanvullend 

bevelschrift verzocht en dit is verkregen. 

 

Het faillissement van G & S Transport B.V. is 

inmiddels voor afwikkeling gereed. Vanuit deze 

boedel zal geen uitkering aan Lejo Beheer BV 

kunnen plaats vinden. 

 

Duidelijk is ook dat het (voormalige)bestuur van 

Lejo Beheer B.V. geen verhaal biedt, zodat het 

niet opportuun geacht wordt om nog 

rechtsmaatregelen jegens hen te nemen. 

 

Ook tijdens de laatste verslagperiode heeft de 

heer Van Tongerloo zich weer met allerlei 

brieven / verzoeken tot de R.C. gewend, in welk 

kader de curator een twee notities geschreven 

heeft. De R.C. heeft de heer Van Tongerloo niet 

ontvankelijk verklaard in de diverse verzoeken. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 343.668,15 

8.3 Pref. Vord. van het UWV - 

8.4 Andere pref. Crediteuren - 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
11 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens grootboek 2007: € 147.216,14; 

Ingediend inmiddels: € 50.311,33 

Mevrouw Verhoeven heeft inmiddels voor een 

bedrag van € 35.105,00 aan door de curator 

betwiste vorderingen (huurtermijnen) ingediend. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement dient wegens gebrek aan 

baten te worden afgewikkeld. 

 Werkzaamheden Crediteuren zijn voor zover mogelijk 

geïnformeerd. Ook tijdens de afgelopen periode 

heeft weer veelvuldig overleg met de 

Belastingdienst en correspondentie met de heer 

Van Tongerloo plaats gevonden omtrent de 

hoogte van de fiscale schulden. Van Tongerloo / 

mevrouw Verhoeven wensten dat de curator 

namens curanda bezwaren/beroepen zou 

instellen jegens diverse aanslagen. Middels een 

notitie werd betrokkenen duidelijk gemaakt dat 

zij op “eigen titel” desgewenst bezwaar en 

beroep kunnen aantekenen tegen de diverse 
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fiscale aanslagen. Uit de postblokkade blijkt dat 

betrokkenen dit inmiddels ook gedaan hebben.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) 1. Mevrouw Verhoeven, partner van de heer Van 

Tongerloo. 

2. stichting Stichting Administratiekantoor 

Aandelen Hekkens IJzergieterij B.V. 

9.2  Aard procedure 1. Procedure bestuursaansprakelijkheid ex. art. 

2:248 BW waarbij de acties worden afgestemd 

op het executietraject binnen een verwant 

faillissement. 

2. renvooiprocedure in faillissement Stichting 

Hado / faillissementsaanvraag 

9.3 Stand procedure 1. Dagvaarding moet nog worden opgemaakt. 

2. In het faillissement van Stichting Hado is door 

de curator van Lejo een vordering ad. € 5.000 

ter verificatie ingediend. Bij gelegenheid van de 

verificatievergadering werd de vordering betwist 

door Stichting Administratiekantoor Aandelen 

Hekkens IJzergieterij B.V. In de 

renvooiprocedure heeft Stichting 

Administratiekantoor Aandelen Hekkens 

IJzergieterij B.V. zich niet gesteld. De vordering 

van Lejo werd toegewezen en Stichting 

Administratiekantoor Aandelen Hekkens 

IJzergieterij B.V. werd veroordeeld in de 

proceskosten ad. € 719,--. Nu Stichting 

Administratiekantoor Aandelen Hekkens 

IJzergieterij B.V. weigerde deze proceskosten te 

betalen is het faillissement aangevraagd. Het 

faillissement werd op 4 juli 2012 door de 

Rechtbank Roermond uitgesproken, zulks met 

aanstelling van mr. D.P. Schalken tot curator. 

 werkzaamheden 1. Verdere actie is afhankelijk van de 

rangregelingprocedures in het faillissement van 

G & S Transport B.V.. Nu mevrouw Verhoeven 

geen verhaal meer lijkt te bieden, is het voeren 

van een nieuwe procedure jegens mevrouw 

Verhoeven niet opportuun. 

2. Bijwonen verificatievergadering, 

renvooiprocedure en faillissementsaanvraag. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nu vanuit het faillissement van de stichting 

Hado een uitkering heeft plaats gevonden, 

kan dit faillissement voor afwikkeling 
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worden voorgedragen. 

10.2  Plan van aanpak Faillissement wordt voor opheffing wegens 

gebrek aan baten voorgedragen. 

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing. 

 werkzaamheden Kennelijk omdat uit het vorige verslag afgeleid 

kan worden dat de curator nog 

rechtsmaatregelen tegen het bestuur overweegt 

heeft de heer van T. namens curanda bij de 

Rechtbank een verzoek ingediend om de curator 

en de R.C. uit zijn hoedanigheid t.o.v. dit 

faillissement te ontslaan. Op 2 mei 2008 vond 

daarvan de mondelinge behandeling plaats. De 

rechtbank heeft wederom geen aanleiding gezien 

om de curator uit zijn hoedanigheid te ontslaan. 

Het verzoek om de R.C. te ontslaan uit zijn 

hoedanigheid werd niet ontvankelijk verklaard.. 

Verslaglegging Rechter-commissaris. 

Bij brieven van 20 januari 2015 en 11 februari 

2015 heeft de curator richting de R.C. 

gereageerd op van de heer Van Tongerloo 

ontvangen correspondentie. 

 

Helmond, 22 juni 2016, 

 

 

mr. G. te Biesebeek,  

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag 

zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid 

daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen 

hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. 


