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Algemene gegevens
Naam onderneming
Legeo Mobility B.V.

15-05-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legeo Mobility B.V.,
statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6534 AH) Nijmegen
aan de Roggew eg 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 68430876, hierna te noemen “Legeo Mobility”.

15-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Dienstverlening op het gebied van medisch spoedtransport en transport van
medische voorzieningen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 300,77

€ -56.546,82

€ 215.355,79

2017

€ 505.962,61

€ -143.309,51

€ 209.665,35

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

15-05-2018
1

Dit aantal is inclusief personeel dat via een uitzendbureau in dienst w as.

Boedelsaldo
15-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 859,54

15-08-2018
2

Boedelsaldo
€ 4.378,54

Verslagperiode
15-05-2018
1

van
17-4-2018
t/m
14-5-2018

15-08-2018
2

van
15-5-2018
t/m
14-8-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23,40 uur

2

65,60 uur

totaal

89,00 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Legeo Mobility is op 28 maart 2017 opgericht. Sinds 28 maart 2017 is Orgerom
Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Van deze
vennootschap is de heer G.B.M. Milder enig aandeelhouder en bestuurder. Voor
oprichting van gefailleerde verrichte de heer Milder zijn w erkzaamheden vanuit
zijn eenmanszaak.

15-05-2018
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as er een procedure (van een
(oud)w erknemer) aanhangig bij de rechtbank. In die zaak heeft de rechtbank
op 1 mei 2018 uitspraak gedaan. Het instellen van hoger beroep lijkt niet
opportuun, maar de curator zal hier nog verder onderzoek naar doen.
Verw ezen w ordt naar paragraaf 9 van dit verslag. Voor zover bekend lopen er
geen andere procedures.

15-05-2018
1

De curator zal geen hoger beroep instellen (zie paragraaf 9 van dit verslag).

15-08-2018
2

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder van Legeo Mobility zijn de verzekeringen reeds voor
datum faillissement beëindigd. De curator heeft vooralsnog geen lopende
verzekeringen aangetroffen. Eventuele (premie)restituties zullen aan het
boedelactief w orden toegevoegd.

15-05-2018
1

Van lopende verzekeringen is niet gebleken. W el zijn na datum faillissement
op de bankrekening van Legeo Mobility nog premierestituties met betrekking
tot reeds beëindigde verzekeringen ontvangen. De bank heeft het
totaalbedrag van € 343,88 desgevraagd overgemaakt naar de
boedelrekening.

15-08-2018
2

1.4 Huur
Legeo Mobility huurde (een deel van) het pand aan de Roggew eg 1 te
Nijmegen. De onderliggende huurovereenkomst is in februari opgezegd.
Momenteel is geen sprake van een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

15-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder van Legeo Mobility heeft over de oorzaak van het
faillissement het volgende tegenover de curator verklaard.

15-05-2018
1

De door Legeo Mobility gedreven onderneming is 12 jaar geleden gestart in de
vorm van een eenmanszaak van de heer Milder. In de eerste 8 jaren van haar
bestaan, voerde de onderneming de medische transporten uit in opdracht van
Sanquin. Na deze 8 jaren schreef Sanquin een aanbesteding uit, w aarna de
opdracht w erd gegund aan M.E.T.-Zuid-Nederland B.V. (hierna: “MET”). Legeo
Mobility is vanaf dat moment de medische transporten gaan uitvoeren in
opdracht van MET. Circa 3 á 4 jaren na de gunning van de opdracht, is de
onderneming van de heer Milder ingebracht in de daarvoor opgerichte BV
Legeo Mobility.
Het faillissement zou zijn veroorzaakt door problemen in de samenw erking met
MET. MET zou diverse afspraken niet zijn nagekomen en druk hebben
uitgeoefend op Legeo Mobility om tegen nauw elijks kostendekkende tarieven
haar w erkzaamheden uit te voeren. Het geschil leidde ertoe dat MET
openstaande facturen niet meer aan Legeo Mobility zou hebben betaald.
Daarbij kw am dat de tussen Legeo Mobility en MET gesloten overeenkomst
medio 2017 eindigde. Partijen zijn toen in onderhandeling getreden over de
voorw aarden voor een nieuw e overeenkomst. Gedurende die periode heeft
Legeo Mobility haar w erkzaamheden voor MET gecontinueerd onder de oude,
voor haar ongunstige voorw aarden.
Toen uiteindelijk bleek dat er geen overeenstemming kon w orden bereikt,
heeft Legeo Mobility de samenw erking met MET per 1 januari 2018 beëindigd.
Legeo Mobility heeft geprobeerd w eer rechtstreeks voor Sanquin te gaan
w erken en heeft daartoe ook een voorstel gedaan aan Sanquin, maar dit bleef
zonder resultaat. Dit alles had tot gevolg dat Legeo Mobility onvoldoende
inkomsten genereerde om nog aan haar betalingsverplichting te kunnen
voldoen. Op advies van haar advocaat heeft Legeo Mobility toen haar eigen
faillissement aangevraagd.
De curator zal bovenstaande lezing van de middellijk bestuurder nader
onderzoeken.
De curator onderschrijft de verklaring van de bestuurder dat de problemen in
de samenw erking met MET tot het faillissement van Legeo Mobility hebben
geleid. Evenw el w ordt in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek de rol
van de bestuurder bij (het ontstaan van) die problemen nog onderzocht. De
curator verw ijst in dat kader naar paragraaf 7 van dit verslag.

15-08-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
15-05-2018
1

Personeelsleden
3
Per datum faillissement w aren er drie w erknemers in dienst. De
overeenkomsten met de overige personeelsleden zijn na het beëindigen van
de samenw erking met MET reeds beëindigd c.q. niet verlengd. Dit betrof enkele
w erknemers in vaste dienst w aarmee beëindigingsovereenkomsten zijn
gesloten, enkele uitzendkrachten en personeel met een tijdelijk en aflopend
contract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-05-2018
1

Personeelsleden
23
Dit aantal is inclusief personeel dat via een uitzendbureau in dienst w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-4-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeelsleden.
Bestede tijd: 3,4 uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 2,9 uur
Onderzoek vorderingen personeel.

15-08-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

15-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

15-05-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Computers

€ 121,00

totaal

€ 121,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Legeo Mobility zou volgens de bestuurder in het bezit zijn van tw ee computers.
De curator zal deze bedrijfsmiddelen (trachten te) verkopen.

15-05-2018
1

De curator heeft vastgesteld dat de bedrijfsmiddelen slechts een beperkte
w aarde vertegenw oordigden. Met toestemming van de rechter-commissaris
zijn de computers voor een bedrag van € 121,- (incl. btw ) verkocht aan een
aan de bestuurder van Legeo Mobility gelieerde onderneming.

15-08-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator gaat er vooralsnog van uit dat de verkoopopbrengst van de
bedrijfsmiddelen, op grond van het fiscale bodemvoorrecht, volledig aan de
faillissementsboedel toekomt.

15-05-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie

15-05-2018
1

Bepalen w aarde bedrijfsmiddelen en onderhandelingen ter zake verkoop
daarvan.

15-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-05-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
-

3.8 Andere activa

15-05-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Uitkering UW V

€ 759,76

Saldo ING Bank

€ 99,78

Uitkeringen W erkbedrijf Rijk van Nijmegen
Restitutie belastingdienst Mtrb
Restitutie verzekeringen
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.883,12
€ 11,00
€ 343,88
€ 3.097,54

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

15-05-2018
1

Na datum faillissement zijn op de bankrekening van Legeo Mobilty nog
betalingen ontvangen van het UW V (€ 759,76), de fiscus (€ 11,-) en van
W erkbedrijf Rijk van Nijmegen (2x € 941,56). De bank heeft deze bedragen
desgevraagd overgemaakt naar de boedelrekening (de betaling van het UW V
is reeds in de eerste verslagperiode op de boedelrekening ontvangen).

15-08-2018
2

W erkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft zich op het standpunt gesteld dat van
het door haar betaalde bedrag, een bedrag van € 1.369.- onverschuldigd is
betaald. De curator heeft vastgesteld dat dit inderdaad het geval is. Omdat
het volgens de curator hier geen zogenaamde onmiskenbare vergissing
betreft, is de vordering van deze crediteur opgenomen als concurrente
boedelvordering (en niet direct aan haar terugbetaald).
Op de bankrekening die Legeo Mobility bij ING Bank aanhield, stond op datum
faillissement een saldo van € 99,78. Dit bedrag is (reeds in de eerste
verslagperiode) desgevraagd door ING Bank overgemaakt naar de
boedelrekening.
Zoals tenslotte onder 1.3 vermeld is er in totaal een premierestitutie van de
verzekeringen ontvangen van € 343,88.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Totaal inz. activa bestede tijd: - uur

15-05-2018
1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur
Correspondentie bank(en) en W erkbedrijf Rijk van Nijmegen.

15-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

MET

€ 126.804,42

€ 0,00

€ 2.884,58

€ 1.160,00

€ 129.689,00

€ 1.160,00

Oud-w erknemer
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De middellijk bestuurder heeft verklaard dat Legeo Mobility tw ee debiteuren
heeft. Een vordering op MET voor een bedrag van ruim € 126.000,-. Legeo
Mobility heeft in kort geding betaling van dit bedrag gevorderd, maar deze
vordering is door de rechter afgew ezen. Daarnaast is er volgens de bestuurder
een vordering op een oud-w erknemer. Hij zou zijn loon dubbel hebben
ontvangen.

15-05-2018
1

De curator onderzoekt deze vorderingen en zal w aar mogelijk overgaan tot
incasso daarvan.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de vordering op MET en in dat kader
overleg gehad met de advocaat van MET. MET heeft zich (ook in de
procedure) op het standpunt gesteld dat zij een tegenvordering heeft, die de
vordering van Legeo Mobility (ruimschoots) overstijgt. Deze vordering zou
bestaan uit een contractuele boete van 2x € 50.000,- die Legeo Mobility
verschulidgd is als gevolg van het overtreden van contractsbepalingen en
schade die MET heeft geleden als gevolg van (onrechtmatig) handelen van
Legeo Mobility jegens MET. Bovendien zou een deel (circa € 12.000,-) van de
vordering van Legeo Mobility reeds door MET zijn voldaan.

15-08-2018
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De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis geoordeeld dat naar het zich
thans laat aanzien MET beschikt over een kanrsrijke en substantiële
tegenvordering die vermoedelijk zal opw egen tegen de vordering van Legeo
Mobility. De curator gaat er vooralsnog van uit dat de vordering op MET niet
kan w orden geïncasseerd.
Met de oud-w erknemer is een betalingsregeling getroffen. Hij voldoet de
vordering in vijf maandelijkse termijnen. Inmiddels is er een bedrag
ontvangen van in totaal € 1.160,-.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Eerste onderzoek naar de vorderingen.
Bestede tijd: - uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 9,8 uur
Beoordelen tegenvordering MET, contact advocaat MET.
Incassow erkzaamheden met betrekking tot de vordering op de oudw erknemer.

15-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

15-05-2018
1

Er zijn (nog) geen vorderingen door banken ingediend.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen leaseovereenkomsten aangetroffen. Volgens de
bestuurder van Legeo Mobility zijn deze er ook niet.

15-05-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met bestaande zekerheden. Volgens de bestuurder
van Legeo Mobility zijn er geen zekerheden gevestigd.

15-05-2018
1

5.4 Seperatistenpositie
Zie beschrijving zekerheden.

15-05-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

15-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

15-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

15-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,01

15-05-2018
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken.
Bestede tijd: 0,3 uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,8 uur
Correspondentie met banken.

15-08-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

15-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
-

15-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming w as reeds voor het faillissement gestaakt. De curator heeft
de onderneming niet tijdens het faillissement voortgezet.

15-05-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

15-05-2018
1

6.5 Verantwoording
-

15-05-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,01

15-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,01

15-05-2018
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bestede tijd: - uur

15-05-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de administratie van Legeo Mobility van de
bestuurder ontvangen. Onderzocht zal w orden of de administratie volledig is
en of aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-05-2018
1

Er is (vooralsnog) geen reden om aan te nemen dat de administratie van
Legeo Mobility niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

15-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Legeo Mobility is opgericht op 28 maart 2017, zodat er ten tijde van het
faillissement nog geen sprake w as van een verplichting tot het deponeren van
een jaarrekening.

15-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-05-2018
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Het geplaatste kapitaal bedraagt € 10,-. Dit bedrag is blijkens de
oprichtingsakte volgestort door middel van de inbreng van de onderneming
(eenmanszaak) van de oprichter/bestuurder van Legeo Mobility. Aangezien
het aannemelijk is dat die onderneming ten minste € 10,- w aard w as, gaat
de curator ervan uit dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

15-08-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-05-2018
1

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
De curator is het onderzoek gestart naar onbehoorlijk bestuur. Naar
aanleiding van de eerste bevindingen zijn er aan de bestuurder aanvullende
vragen gesteld. Inmiddels heeft de bestuurder zich tot een advocaat
gew end. Er vindt thans overleg plaats met de advocaat naar aanleiding van
de bevindingen van de curator.

7.6 Paulianeus handelen

15-08-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

15-05-2018
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

15-08-2018
2

Er is (vooralsnog) niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie bovenstaande.

15-05-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen administratie.
Bestede tijd: 3,6 uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 27,4 uur
Bestuderen administratie, onderzoek rechtmatigheidsaspecten w aaronder
onbehoorlijk bestuur, besprekingen bestuurder (en advocaat).

15-08-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De curator verw acht, naast zijn eigen salaris, een boedelvordering van het
UW V.
€ 2.128,76

15-05-2018
1

15-08-2018
2

Zoals onder 3.8 van dit verslag aangegeven heeft de curator vanw ege een
onverschuldigde betaling een concurrente boedelvordering genoteerd voor
W erkbedrijf Rijk van Nijmegen van € 1.369. Tevens is de onverschuldige
betaling van het UW V van na datum faillissement genoteerd als concurrente
boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.710,00
De fiscus heeft tot op hedeneen vordering van € 29.710 uit hoofde van
loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

15-05-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. De curator verw acht dat dit nog
w el zal gebeuren.

15-05-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Vooralsnog niet van gebleken.

15-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-05-2018
1

5

15-08-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.308,46

15-05-2018
1

€ 3.074,82

15-08-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan de curator nog geen uitspraken doen over de w ijze w aarop
dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

15-05-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bestede tijd: 2,4 uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 7,9 uur

15-08-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een oud-w erknemer.

15-05-2018
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9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling van achterstallig loon en overige vergoedingen.

15-05-2018
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9.3 Stand procedures
Uitspraak gedaan op 1 mei 2018. Het instellen van hoger beroep lijkt niet
opportuun, maar w ordt nog verder onderzocht.

15-05-2018
1

De curator heeft vastgesteld dat de boedel geen belang heeft bij het
instellen van hoger beroep. Daar w ordt aldus van afgezien.

15-08-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Bestede tijd: - uur

15-05-2018
1

Beoordelen mogelijkheid hoger beroep.

15-08-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode zetten aan de volgende
w erkzaamheden:
1. Onderzoek lopende procedure;
2. Verkoop bedrijfsmiddelen;
3. Onderzoek en eventuele incasso vordering(en);
4 Rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode zetten aan de volgende
w erkzaamheden:
1. Voortzetten incassow erkzaamheden;
2. Voortzetten discussie ter zake bestuurdersaansprakelijkheid.

15-08-2018
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

15-05-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-11-2018

15-08-2018
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en overige voorkomende w erkzaamheden.
Bestede tijd: 8,4 uur

15-05-2018
1

Bestede tijd in verslagperiode: 11,4 uur

15-08-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

