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FAILLISSEMENTS-EIND-VERSLAG Nummer:   15 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 Limbra 

Sloopwerken B.V., statutair gevestigd te 

Eindhoven, kantoorhoudende te Maarheeze, aan 

de Rondven nr. 53A. 

  

Faillissementsnummer F. 01/07/561 

Datum uitspraak 19 december 2007 

  

Curator mr. G. te Biesebeek  

(mr. W.J.B. Berendsen mede-curator in de 

periode van 4 augustus 2010 tot 30 januari 

2014)  

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

  

Faillissementsrekening NL67RABO0178055735 

Gerealiseerd actief € 134.267,32 

  

Activiteiten onderneming Het verrichten van sloop- en 

aannemingswerkzaamheden 

Omzetgegevens Volgens de overhandigde winst- en 

verliesrekening bedroeg de omzet over 2007 € 

230.146,- 

Personeel gemiddeld aantal 3 

  

Verslagperiode 1 augustus 2015 – 22 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode 6,17 uren 

Bestede uren Totaal 247,59 uren 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Curanda is opgericht in 1999.  

Van 23 mei 2001 tot 18 december 2002 was 

mevrouw V. (partner van de heer Van T) de 

aandeelhoudster van curanda. Van 18 december 

2002 tot 12 februari 2007 was de stichting 

Stichting Hado, gevestigde te Heeze de 

aandeelhoudster van curanda, terwijl vanaf 

laatstgenoemde datum de stichting Stichting 

G.V.O. de aandeelhoudster van curanda is. Van 

de Stichting G.V.O. zijn de heer Van T en diens 

partner mevrouw V de bestuurders. 
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Sinds 16 september 2005 is de heer Van T. de 

bestuurder van curanda. 

Curanda is één van de 12 vennootschappen die 

sedert 2002 in staat van faillissement geraakt 

zijn en waarbij de heer Van T. (die zelf ook in 

staat van faillissement verkeert) betrokken is. 

De totale schuldenlast in deze faillissement 

bedraagt tot op heden ongeveer € 8.000.000,- 

1.2 Winst en verlies Volgens de balans bedroeg de winst over 2007 € 

37.589,- 

1.3  Balanstotaal Ongeveer 1,8 miljoen euro. 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen, behalve jegens de 

Belastingdienst (Breda). In diverse 

faillissementen waarbij de heer Van T. als 

bestuurder betrokken is lopen kennelijk fiscale 

procedures. Aan de heer Van T. is recent een 

notitie ter hand gesteld omtrent de effecten van 

een faillissement op lopende procedures, zulks 

naar aanleiding van zijn vraag om hem te 

machtigen tot het voortzetten / vervolgen van 

geschillen. In deze notitie heeft de curator de 

heer Van T. medegedeeld dat hij de boedel niet 

kan binden. 

1.5  Verzekeringen Geen volgens de bestuurder. 

1.6 Huur Volgens de heer Van T. zijn alle 

huurovereenkomst beëindigd. 

1.7  Oorzaak faillissement Faillissement werd aangevraagd door de 

advocaat van curanda die zijn rekeningen niet 

betaald kreeg. Bestuurder gaf aan dat hij in 

beginsel alle onbetwiste vorderingen altijd 

betaalt, zulks met uitzondering van de 

vorderingen van de Fiscus. Bestuurder meent 

dan ook dat het faillissement enkel en alleen 

werd veroorzaakt door de aanvraag van de 

advocaat van curanda. 

 

2 Personeel   

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen volgens de bestuurder 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
3 

2.3 Datum ontslagaanzegging Zekerheidshalve per 15 januari 2008 

 Werkzaamheden Hoewel er volgens de bestuurder geen personeel 

meer in dienst was is het personeel voor zover 

nodig ontslag aangezegd. De heer van T. gaf op 

enig moment aan werknemer te zijn van 

meerdere gefailleerde vennootschappen, 

waaronder curanda. Voor zover nodig werd ook 

de pretense arbeidsovereenkomst met hem 
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opgezegd. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Volgens de bestuurder geen, doch inmiddels is 

veiliggesteld een graafmachine, merk Hyundai, 

type LC 290 

3.6 Verkoopopbrengst € 27.370 incl. b.t.w. 

3.7 Boedelbijdrage n.v.t.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 

  Werkzaamheden Tijdens het intakegesprek deelde de bestuurder 

de curator mede dat er geen activa meer 

aanwezig is, hoewel de boekhouding van de 

vennootschap het tegendeel doet vermoeden. 

Volgens de overhandigde balans bedraagt de 

boekwaarde van de inventaris € 107.237,- en de 

waarde van de vervoermiddelen € 114.250,-. 

Zulks betekent dat er of activa aanwezig is of de 

boekhouding niet deugdelijk is. Uit onderzoek is 

het de curator gebleken dat tenminste een 

tweetal graafmachines aanwezig dienden te zijn. 

Eén machine werd in eigendom verkregen (na 

betaling van de laatste leasetermijn) begin 

december 2007, doch deze graafmachine, merk 

Hyundai, type 360 werd naar later bleek door de 

bestuurder – ondanks dat de machine op dat 

moment geen eigendom was – op 23 november 

2004 (kennelijk vanwege geldnood) verkocht 

aan een derde voor € 75.000,- 

De tweede c.q. andere graafmachine, merk 

Hyundai, type LC 290, werd aangetroffen op het 

terrein van de voormalige aandeelhoudster de 

Stichting Hado. Deze machine werd op 15 

januari 2008 onder toezicht van “de sterke arm” 

veiliggesteld. Deze machine werd door curanda 

medio 2000 via lease aangeschaft en vervolgens 

medio 2003 in eigendom verkregen. Hoewel 

inmiddels een derde (de partner van de 

bestuurder) heeft aangegeven dat dit voertuig 

aan haar in eigendom toebehoort blijkt zulks niet 

uit de voordien overhandigde boekhouding. Voor 

zover alsnog mocht blijken dat deze 

graafmachine wel rechtsgeldig aan mevrouw V. 

in eigendom is overgedragen –quod non -  is 

door de curator, dan handelend in zijn 
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hoedanigheid van curator in het faillissement 

van G & S Transport B.V. (gefailleerd in 2002), 

derdenbeslag onder zichzelf in zijn hoedanigheid 

van curator van Limbra Sloopwerken B.V. ten 

laste van mevrouw V. gelegd. De machine is 

inmiddels via een openbare internetveiling 

verkocht, waarna de verkoopprijs onder aftrek 

van de verkoopkosten vooralsnog separaat van 

de boedel gehouden wordt. Mw. V. is 

uitgenodigd om een procedure jegens de boedel 

aanhangig te maken indien zij haar standpunt 

handhaaft. Tot op heden heeft zij geen 

procedure aanhangig gemaakt zodat de 

gesepareerde gelden ad € 26.001,50 aan de 

boedel toegevoegd zijn. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Geen volgens de bestuurder 

3.10 Verkoopopbrengst  

3.11 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Geen volgens de bestuurder, hoewel volgens de 

ter hand gestelde balans aanwezig dient te zijn: 

 Aan kas: € 50.152, 

 Aan Bank: € 46.557,- 

 Aan Lening: € 2.550,- 

 Aan r/c H&S (failliet) € 34.377,- 

 Aan r.c. Enzo (failliet) € 34.428,- 

 Aan r.c. CWM (failliet) € 160.455,- 

 Aan r.c. Wego (failliet) € 3.678.- 

 Aan r.c. overig € 24.312,-. 

De heer Van T. betwist het bestaan van deze 

rekening-courant vorderingen op gelieerde 

vennootschappen. 

3.13 Verkoopopbrengst  

 werkzaamheden  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de balans € 116.946,-, welke 

vorderingen voor een deel betwist worden 

volgens de heer Van T. De subadministratie 

debiteuren heeft de bestuurder nog niet 

afgegeven. De heer Van T. verklaarde van mr. 

Van G. advocaat van curanda nog een bedrag 

van € 50.000,- ex. b.t.w. te vorderen te hebben, 

hetgeen mr. Van G. betwist. 



 

Gegevens onderneming: Limbra Sloopwerken B.V. 
Faillissementsnummer: F 07 /561 

5 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden De administratie van curanda ( waaronder het 

grootboek debiteuren) is onderzocht. Uit deze 

administratie blijkt dat Limbra in 2007 het 

merendeel van haar debiteuren liet betalen op 

de bankrekening van Hado en/of Beso Eindhoven 

Beheer B.V. Feitelijk werden de debiteuren 

voorafgaande aan het uitspreken van het 

faillissement “omgeleid”. Eén van de debiteuren 

heeft desalniettemin een bedrag van ruim € 

13.000,- aan curanda voldaan waarna zij zich 

jegens de boedel op het standpunt stelt dat deze 

wegens onverschuldigdheid gerestitueerd dient 

te worden. De curator ziet daartoe geen 

aanleiding zodat deze debiteur zich inmiddels tot 

de R.C. heeft gewend. De curator heeft zijn 

standpunt ook kenbaar gemaakt aan de R.C. De 

R.C heeft tijdens de verslagperiode de 

desbetreffende debiteur medegedeeld dat de 

curator niet gehouden is om voormeld bedrag te 

restitueren. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Geen 

5.2 Leasecontracten Volgens de boekhouding zijn er meerdere 

leasecontracten (geweest). Voor zover de 

curator kan beoordelen zijn deze allemaal 

geëindigd, terwijl de daarmede in eigendom 

verkregen voertuigen volgens de bestuurder niet 

meer aanwezig zijn. 

5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 

5.4 Separistenpositie n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 

5.7 Reclamerechten n.v.t. 

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden  

 

6 Doorstart / voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging n.v.t. 

 Werkzaamheden  
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Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 

6.4 Verantwoording n.v.t. 

6.5 Opbrengst n.v.t 

6.6 Boedelbijdrage n.v.t 

 Werkzaamheden De heer Van T. verklaarde dat de 

bedrijfsactiviteiten thans binnen Beso Eindhoven 

Beheer B.V. worden uitgevoerd. Laatstgenoemde 

vennootschap verkeert inmiddels ook in staat 

van faillissement. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Lijkt niet dan wel onvoldoende aan voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen 2004: niet gedeponeerd. 

2005: gedeponeerd op 10 april 2007 

Zulks betekent dat niet (tijdig) aan de 

deponeringsverplichting is voldaan. 

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

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Wordt in verband met eventuele verjaring niet 

onderzocht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Lijkt sprake van te zijn; bestuurder Van T. 

verkeert evenwel in staat van faillissement zodat 

verder onderzoek jegens hem ter zake 

achterwege wordt gelaten. Daarnaast kan de 

voormalig aandeelhouder, waarvan de heer van 

T. ook bestuurder was, als feitelijke bestuurder 

onbehoorlijk bestuur verweten worden. 

7.6 Paulianeus handelen De R.C. heeft de curator gemachtigd mw. V. in 

rechte te betrekken ter zake de paulianeuze 

verkoop en levering van goederen ter waarde 

van € 35.600,- excl.b.t.w.. De procedure is 

inmiddels afgerond en V. werd kort gezegd 

veroordeeld de goederen te retourneren (zie 

onderdeel 9). 

 Werkzaamheden Mede in verband met het onderzoek naar activa 

is een deel van de aangeleverde boekhouding 

onderzocht. De voormalig aandeelhouder de 

Stichting Hado is door de curator (subsidiair) te 

samen met de Belastingdienst in rechte 

aangesproken vanwege onbehoorlijk bestuur, 

althans onrechtmatig handelen jegens de 

crediteuren subsidiair de fiscus. In dit kader is 

conservatoir beslag gelegd op het onroerend 

goed van Hado. Tijdens de procedure, die thans 

voor vonnis staat, heeft de curator zijn vordering 

vermeerderd op grond van artikel 54 Fw aldus 

dat hij meer-subsidiair van de Stichting Hado de 

betaling van ruim € 72.000,- vordert. Hoewel de 
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dagvaarding jegens mw. V. reeds in concept 

gereed is,  heeft de curator om hem moverende 

redenen deze dagvaarding nog niet uitgebracht. 

Inmiddels heeft de Rechtbank de stichting 

Stichting Hado als feitelijke beleidsbepaler 

veroordeeld tot het betalen van het volledige 

deficit binnen Limbra Sloopwerken B.V.. Nadat 

de de Rechtbank dit vonnis gewezen had werd 

met behulp van dit vonnis het faillissement van 

de stichting Stichting Hado bij de Rechtbank 

gerealiseerd. Tegen dit vonnis is de stichting 

Stichting Hado in appel gegaan bij het 

Gerechtshof. Kort voorafgaande aan de zitting 

heeft de Stichting dit appel ingetrokken.  

 

Mr. Schalken is aangesteld tot curator in het 

faillissement van Stichting Hado. Inmiddels is hij 

geïnformeerd over het voorlopige deficit binnen 

Limbra Sloopwerken B.V.. Naar verwachting zal 

mr. Schalken een verificatievergadering gaan 

houden in het faillissement van Stichting Hado, 

waarvan Limbra Sloopwerken B.V. naar verluidt 

de belangrijkste (grootste) crediteur is. De 

verificatievergadering van Stichting Hado is 

bijgewoond. Enkele vorderingen zijn betwist, 

zodat deze thans naar de renvooiprocedure zijn 

verwezen. In de relatie Limbra Sloopwerken – 

Stichting Hado heeft zowel een 

“pretense”crediteur de vordering van Limbra 

Sloopwerken betwist (zie hierna onder punt 9.), 

alsmede de curator. Omdat er tussen Limbra 

Sloopwerken en stichting Hado een procedure 

aanhangig was, zal deze vervolgd worden bij het 

Gerechtshof. Deze procedure is nog niet 

voortgezet. 

 

De procedure is inmiddels voortgezet bij het 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, doordat de 

curator van Stichting Hado een memorie van 

grieven heeft genomen. Bij memorie van 

antwoord is hier inmiddels op gereageerd. 

Uiteindelijk heeft het Hof het vonnis van de 

rechtbank bekrachtigd. 

 

Na afronding van deze procedure is het 

faillissement van de Stichting Hado 

beëindigd middels het onherroepelijk 

worden van de gedeponeerde 

slotuitdelingslijst. Nadat het faillissement 
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op die wijze was beëindigd is door de 

curator van de Stichting Hado aan de 

boedel van Limbra Sloopwerken B.V. 

voldaan een bedrag van € 1.166,- ter zake 

de door haar gemaakte aanvraagkosten en 

een bedrag van € 92.917,80.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M.  

8.2 Pref. Vord. van de fiscus €  792.307,25 

8.3 Pref. Vord. van het UWV - 

8.4 Andere pref. Crediteuren € 1.009,- 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
14 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 145.762,36 + € 60.823,00 aan betwiste 

vorderingen 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement dient vereenvoudigd te 

worden afgewikkeld, aldus dat aan de 

concurrente crediteuren geen uitkering kan 

worden gedaan. Slechts de preferente 

crediteuren krijgen een deel van hun 

vorderingen betaald. 

 Werkzaamheden Crediteuren worden aan de hand van de 

postblokkade geïnformeerd. De heer Van T. 

verklaarde dat curanda een deel van de 

vorderingen betwist. Mw. V. heeft voor een 

bedrag van € 60.823,00 aan vorderingen 

(huurpenningen)  ter verificatie ingediend. Deze 

vorderingen zijn door de curator onder 

voorbehoud geplaatst op de lijst met 

vorderingen. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) 1. stichting Stichting Hado 

2. mevrouw Verhoeven 

3. stichting Stichting Administratiekantoor 

Aandelen Hekkens IJzergieterij B.V. 

4. curator Stichting Hado 

9.2  Aard procedure Sub. 1.: 2:248 BW  

Sub. 2.: 42 Fw 

Sub. 3.: renvooiprocedure in faillissement 

Stichting Hado / faillissementsaanvraag 

Sub. 4.: 2:248 BW (hoger beroep sub. 1.) 

9.3 Stand procedure 1.Vonnis gewezen, vervolgens faillissement 

gerealiseerd van de stichting, met de benoeming 

van mr. Schalken tot curator.  
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2. Op 16 september 2010 heeft een comparitie 

van partijen plaatsgevonden. Bij vonnis d.d. 29 

september 2010 werd Verhoeven kort gezegd 

veroordeeld: 

1. om de paulianeus overgedragen 

goederen te retourneren; 

2. de schade te vergoeden – nader op te 

maken bij staat – indien de goederen niet 

in de originele staat worden 

geretourneerd; 

3. in de proceskosten. 

 

3. Het faillissement van Stichting Hado werd 

aangevraagd vanuit het faillissement van 

Limbra. De kosten van de aanvraag van het 

faillissement ad. € 1.166,00 zijn als preferente 

vordering ex. art. 3:288 sub a BW ingediend bij 

de curator van Stichting Hado. 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 Limbra 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. 

 

4. Deze procedure betreft het hoger beroep 

tegen het vonnis waarbij Stichting Hado werd 

veroordeeld in het faillissementstekort ex. art. 

2:248 BW. Voorafgaand aan het faillissement 

was door Stichting Hado hoger beroep ingesteld. 

De curator van Stichting Hado heeft de 

vordering van de curator Limbra betwist en de 

procedure is voortgezet bij het Gerechtshof ’s-

Hertogenbosch. De memories zijn inmiddels 

gewisseld. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 

heeft op 18 november 2014 arrest gewezen 

(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 november 

2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4748). Het 

Gerechtshof heeft het vonnis waarvan in beroep 
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was gegaan bekrachtigd en de curator van 

Stichting Hado veroordeeld in de proceskosten. 

Ter bepaling van de vordering op Stichting Hado 

dient nog te worden vastgesteld wat het 

faillissementstekort in Limbra is. Het tekort 

bedraagt € 960.978,11 te vermeerderen met de 

afwikkelingskosten vanaf 1 januari 2015. De 

curator van de Stichting Hado is in overweging 

gegeven om in de onderlinge relatie uit te gaan 

van een concurrente vordering van € 900.000,- 

(van Limbra Sloopwerken B.V. op Stichting 

Hado) en uitgaande van dit bedrag de 

uitdelingslijst ter goedkeuring aan te bieden. 

Het faillissement van de Stichting Hado is 

inmiddels beëindigd onder uitbetaling van 

de gelden aan de boedel van Limbra 

Sloopwerken B.V.  

 

 werkzaamheden Ten aanzien van procedure 1: 

Na het wijzen van het vonnis in sub. 1 heeft de 

curator om hem moverende redenen het 

faillissement van de stichting gerealiseerd. 

Tegen dit vonnis is de bestuurder van de 

stichting, die zelf in staat van faillissement 

verkeert en momenteel in detentie zit bij de 

Belgische justitie, in beroep gegaan. Kort voor 

de behandeling heeft de Stichting het beroep 

ingetrokken. 

 

Ten aanzien van procedure 2: 

Mede omdat vanuit een ander faillissement 

executiemaatregelen gestart zijn jegens V. heeft 

de curator in dit faillissement ook de 42 Fw 

dagvaarding laten uitbrengen. Door V. is een 

conclusie van antwoord genomen, waarna de 

rechtbank een mondelinge behandeling heeft 

gelast, die zal plaats vinden op 18 augustus 

2010 (nb. de comparitie heeft plaatsgevonden 

op 16 september 2010). V. is in de 

paulianeprocedure inmiddels in het ongelijk 

gesteld. V. bood enkel verhaal op basis van twee 

panden, die inmiddels zijn geveild door de 

curatoren van G. en S. Transport B.V. (kenmerk 

F 02/103, eveneens mrs. Te Biesebeek en 

Berendsen als curatoren). Ten aanzien van beide 

panden dient / diende een 

rangregelingsprocedure plaats te vinden bij de 

Rechtbank ’s-Hertogenbosch. De rangregeling 

gaat feitelijk tussen drie partijen, te weten SNS 
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Bank N.V. (hypotheekhouder), de 

Belastingdienst en de curatoren  van G. en S. 

Transport B.V. De vordering van de SNS Bank 

N.V. is grotendeels toegekend, 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 een schadestaatprocedure 

tegen Verhoeven aanhangig geweest waarin 

thans een vonnis (in verzet) is 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. 

De definitieve uitkomst van het door V. 

ingestelde hoger beroep dient te worden 

afgewacht. Op 13 mei 2014 heeft het 

Gerechtshof arrest gewezen en de uitspraak van 

de Rechtbank bekrachtigd.  

 

V. werd veroordeeld om de paulianeus 

overgedragen goederen te retourneren. Het is 

onbekend of V. enig goed kon retourneren; 

vermoedelijk niet. In dat geval dient zij de 

schade aan de boedel te vergoeden.  De verdere 

afwikkeling is op dit moment afhankelijk van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de verkochte 

panden vanuit het faillissement van G. en S. 

Transport B.V., nu alsdan duidelijk wordt of V. 

via die weg nog verhaal biedt. Vooralsnog moet 

het er voor worden gehouden dat V. geen 

verhaal biedt.  

 

Ten aanzien van procedure 3: 

Stichting Administratiekantoor Aandelen 

Hekkens IJzergieterij B.V. laat de proceskosten 

ad. € 719,-- onbetaald. Het faillissement zal 

worden aangevraagd. Het faillissement van 

Stichting Administratiekantoor Aandelen 

Hekkens IJzergieterij B.V. is aangevraagd en 

inmiddels uitgesproken. 

 

Ten aanzien van procedure 4: 

Opstellen memorie van antwoord. Het arrest is 

bestudeerd en met de curator van Stichting 

Hado vindt overleg plaats over de afwikkeling. 

De curator van de Stichting Hado is verzocht om 

de uitdelingslijst ter goedkeuring aan te bieden, 

op basis waarvan de uitdeling (ook ten gunste 

van Limbra Sloopwerken B.V.) in de Stichting 
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Hado dient plaats te vinden. De uitdelingslijst 

is opgemaakt, ingediend en onherroepelijk 

vastgesteld. 

 

Divers: 

Om hun moverende redenen hebben mevrouw 

V. en haar partner de heer van T. 

bouw/sloopmaterialen geplaatst voor het 

kantoor / bij het woonadres van de curator, 

waarna de Voorzieningenrechter hen 

gesommeerd heeft deze materialen onder 

verbeurte van een dwangsom te verwijderen. 

Door het kantoor van de curator en de curator in 

privé zijn een tweetal kort gedingen 

geëntameerd ter verwijdering van de 

sloopmaterialen. Kort gezegd werd v. T. en V. 

veroordeeld om deze goederen op verbeurte van 

een dwangsom te verwijderen. Nu aan het 

vonnis geen gehoor werd gegeven heeft het 

kantoor van de curator zich genoodzaakt gezien 

de goederen op eigen kosten te verwijderen. Om 

toekomstige discussies te voorkomen werden de 

goederen getaxeerd; de waarde bleek negatief 

te zijn. V. heeft appel ingesteld tegen het kort 

geding vonnis waarbij zij werd veroordeeld om 

kort gezegd de goederen te verwijderen. In 

appel werd het kort geding vonnis inmiddels 

vernietigd. Hoewel eisers van mening waren dat 

het Hof niet c.q. onvoldoende rekening heeft 

gehouden met de argumentatie van de 

Voorzieningenrechter / eisers, is besloten geen 

cassatie in te stellen nu de goederen inmiddels 

zijn verwijderd en V. geen verhaal (meer) biedt. 

 

De door het kantoor van de curator gemaakte 

kosten (bestaande uit honorarium) is begroot op 

ruim € 4.500,-, welke kosten nog ten laste van 

enige boedel gebracht dienen te worden. 

 

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zal de 

curator om hem moverende redenen de 

Rechtbank verzoeken om een tweede curator te 

benoemen, die de afwikkeling van deze 

pauliana-procedure verder voor zijn rekening 

kan nemen. Per 4 augustus 2010 is mr. W.J.B. 

Berendsen als mede curator benoemd. De 

comparitie van partijen in de pauliana kwestie 

werd door mr. Berendsen verzorgd. 
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10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Het faillissement is voor afwikkeling gereed. 

10.2  Plan van aanpak Na vaststelling van het salaris van de 

curator en het afgeven van een beschikking 

ex. artikel 137a Fw zal de uitdelingslijst ter 

griffie worden gedeponeerd. 

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing. Onderhavig verslag 

dient als eindverslag te worden 

aangemerkt. 

 werkzaamheden Verslaglegging Rechter-commissaris. 

 

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. 

 

 


