
BEGINVERSLAG      

 

Nummer : 1 Datum: 15 januari 2013 

  

Gegevens onderneming : Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. 

   

Faillissementsnummer : F 12/365 

Datum uitspraak : 18 december 2012 

Curator : Mr. E.J. Rotshuizen 

Rechter-Commissaris : Mr. M. Jansen 

   

Activiteiten onderneming : Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. 

oefent een schilders,- behangers-, 

autospuit-, isolatie- en betonrenova-

tiebedrijf uit en houdt zich tevens 

bezig met vastgoedonderhoud bij ver-

bouw en renovatie.  

Omzetgegevens : 2009: € 6.877.842 

2010: € 4.622.677 

  De jaarrekening 2011 is door een 

nieuwe accountant opgemaakt vol-

gens een andere systematiek, zonder 

dat duidelijk wordt waarom dat is ge-

schied. Hiernaar zal onderzoek wor-

den ingesteld. 

  2011: € 2.179.238  

(gefactureerde omzet € 3.114.908) 

  2012 (tot faill.datum): € 2.134.419 

(gefactureerde omzet € 3.463.789) 

   

Personeel gemiddeld aantal : Circa 41. 

   

Saldo einde verslagperiode  € 0,00 

   

Verslagperiode : 18 december 2012 t/m 8 januari 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 147 uren en 50 minuten 

Bestede uren totaal : 147 uren en 50 minuten 
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1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. (voorheen Schilderwerken Langhout B.V.) 

maakt onderdeel uit van de Langhout Groep. Bestuurder en enig 

aandeelhouder van Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. is Langhout Groep 

Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Langhout Groep Beheer 

B.V. is Laheco B.V. Bestuurder van Laheco B.V. is de heer A.W.P.T. van 

Emmerik. Verwezen wordt naar het organogram dat als bij lage 1 bij dit 

verslag is gevoegd. Op 27 december 2012 zijn alle aandelen in Lametco B.V. 

door Langhout Groep Beheer B.V. verkocht aan een derde. Naar deze 

transactie stelt de curator een onderzoek in. 

 

De bestuurder van Langhout Groep Vastgoedzorg B.V., Langhout Groep 

Beheer B.V., is op 8 januari 2013 gefailleerd. 

 

De failliet, Langhout Groep Vastgoedzorg B.V., zal in het vervolg worden 

aangeduid als "Langhout VGZ" of "de failliet". 

 

1.2 Winst en verlies  

2009 : -/- € 447.350 

2010 : -/- € 513.435 

2011 : -/- € 1.079.627 

2012  : -/- € 963.014 

 

1.3 Balanstotaal  

2009 : € 4.263.366 

2010 : € 1.804.863 

2011 : € 1.238.062 

2012 : € 1.125.331 

 

1.4 Lopende procedures  

Er loopt een procedure tegen de heer J. Brander. Langhout VGZ is gedaagde. 

De curator heeft recentelijk de stukken met betrekking tot deze procedure 

ontvangen. De op deze procedure betrekking hebbende stukken zullen door 

de curator nader worden onderzocht.   
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1.5 Verzekeringen  

Uit een eerste inventarisatie leid ik af dat alle verzekeringen zijn afgesloten 

door Langhout Groep Beheer B.V. In de komende tijd zal nader onderzoek 

worden verricht naar de lopende verzekeringen. Voor zover er verzekeringen 

op naam van Langhout VGZ bestaan, zullen deze door de curator worden 

beëindigd en zal tevens onderzocht worden of premierestitutie kan 

plaatsvinden. 

 

1.6 Huur  

Langhout VGZ is in Leeuwarden gevestigd in het bedrijfspand aan de 

Galvanistraat 4, waar ook de overige vennootschappen van de Langhout 

Groep zijn gevestigd. Dit pand is eigendom van Paragon B.V.  Op dit moment 

is er nog geen duidelijkheid over de (ver)huursituatie. De curator heeft de 

(indirect) bestuurder van de failliet, de heer Van Emmerik, verzocht op dit 

punt duidelijkheid te verschaffen. De huurovereenkomst zal zo spoedig 

mogelijk door de curator worden opgezegd.  

 

Langhout VGZ huurt eveneens een bedrijfspand aan de Industrieweg 4-6 te 

Wormerveer van Molletjesveer B.V. Met deze verhuurder wordt binnenkort 

contact opgenomen. Ook hier geldt dat deze zo spoedig mogelijk zal worden 

opgezegd.  

 

Ten slotte is sprake van een loods op het terrein van de Tata-staalfabriek 

(voorheen de Hooghovens) te IJmuiden. Hiervan is de huur door de 

verhuurder opgezegd. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  

In de visie van de (indirect) bestuurder, de heer Van Emmerik, is de oorzaak 

van het faillissement drieledig. Het faillissement zou haar oorzaak vinden in  

de huidige financiële crisis, die heeft geleid tot een sterk afgenomen vraag  

naar onderhoudswerkzaamheden, terwijl ook meer concurrentie op de markt 

is ontstaan doordat grotere bouwondernemingen, zoals de BAM, Jorritsma 

Bouw en de Heijmans Groep, zich in de onderhoudssector zijn gaan begeven 

bij gebreke van vraag in de bouw. Daarnaast was er sprake van concurrentie 

door (goedkopere) ZZP’ers. 
 

De heer Van Emmerik benoemt daarnaast als oorzaak van het faillissement 

ook de hoge personeelskosten van de bij Langhout VGZ werkzame schilders. 
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Het ‘schildersbestand’ bestaat uit relatief oude werknemers die door veroude-

ring vanwege de toenemende vrije dagen krachtens de CAO meer zijn gaan 

kosten terwijl, gelet op de crisis, inkomsten uit schilderswerkzaamheden 

steeds meer uitbleven. 

 

Ten slotte noemt de heer Van Emmerik de instabiliteit in de markt die geleid 

heeft tot lagere opbrengsten.  

 

Ten einde de schilders aan het werk te kunnen houden heeft Langhout VGZ bij 

meerdere aanbesteding, naar het zich thans laat aanzien, regelmatig onder de 

kostprijs ingeschreven.  

 

De heer Van Emmerik heeft aangegeven dat er in het jaar 2010 reeds een 

reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ook nadien is onderzocht of een verdere 

inkrimping van het personeelsbestand mogelijk was. In verband met de te 

verwachten hoge afvloeiingskosten bleek dit volgens de heer Van Emmerik 

geen reële mogelijkheid. De heer Van Emmerik liet de curator weten dat ook 

onderzocht is of een herstructurering van de Langhout Groep de problemen 

zou kunnen ondervangen. Deze plannen zijn echter gestrand, respectievelijk 

ingehaald door de tijd. 

 

De curator hebben berichten bereikt dat tekortschietend management mede 

een oorzaak van de ondergang van Langhout VGZ is. Hiernaar zal een 

onderzoek worden ingesteld. 

 

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

42. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

30. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Op 21 december 2012 is mondeling en schriftelijk het ontslag aangezegd aan de 

werknemers.  
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2.4 Werkzaamheden 

- doornemen personeelsadministratie; 

- opstellen ontslagbrieven; 

- overleg met de Rechter-Commissaris; 

- overleg met de bestuurder; 

- overleg met het UWV; 

- bijeenkomst personeel, UWV en vakbonden; 

- diverse correspondentie met werknemers. 

3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 

3.2 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek   

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.5 Werkzaamheden  

- onderzoek kadaster; 

- overleg met de bestuurder. 

 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

Uit een eerste inventarisatie komt naar voren dat Langhout VGZ nagenoeg 

geen eigen bedrijfsmiddelen heeft, maar gebruik maakt van de bedrijfsmidde-

len die eigendom zijn van Langhout Groep Beheer B.V. Daarnaast wordt een 

groot deel van de bedrijfsmiddelen, waaronder hoogwerkers en steiger-

materiaal gehuurd van derden. 
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De beperkte bedrijfsmiddelen van Langhout VGZ bestaan grotendeels uit 

kantoorinventaris, (houten) ladders en ook uit eigen steigermateriaal. De 

curator heeft ook vernomen dat er bedrijfsmiddelen zijn verdwenen, dan wel 

dat deze door crediteuren worden achtergehouden. Hij zal de komende tijd 

nader onderzoek verrichten naar de eigendomssituatie ter zake de 

bedrijfsmiddelen en de bedrijfsmiddelen die mogelijk zijn ontvreemd, dan wel 

mogelijk worden achtergehouden door crediteuren. 

 

3.7  Verkoopopbrengst  

Er hebben zich inmiddels verschillende gegadigden gemeld die geïnteresseerd 

zijn in het overnemen van de bedrijfsmiddelen of de onderneming. De 

bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de ABN AMRO Bank. Inmiddels heeft er 

overleg plaatsgevonden met de bank. De bank zal naar verwachting op korte 

termijn een taxatie laten uitvoeren naar de waarde van de bedrijfsmiddelen.  

  

Met de bank dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden over de verkoop 

van de bedrijfsmiddelen. Daarbij zal het bodemvoorrecht van de fiscus op 

bedrijfs- en kantoorinventaris worden bewaakt. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

Deze zal bij verkoop door de curator worden bedongen. 

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

Er is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 57 lid 3 Faillissementswet.  

De curator  behartig ten deze derhalve mede de belangen van de fiscus. 

 

3.10  Werkzaamheden  

- overleg met de bestuurder; 

- nader onderzoek bedrijfsmiddelen; 

- overleg met de fiscus; 

- overleg met de bank. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

3.11  Beschrijving  

Langhout VGZ beschikt over een zeer beperkte voorraad van verfmaterialen 

(verf, kwasten e.d.). De verfvoorraad werd doorgaans kort voor de uitvoering 

van een werk ingekocht. Er wordt nader onderzoek verricht naar de voorraad.   
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Er is sprake van een aantal doorlopende opdrachten. Verwezen wordt naar 

hetgeen hierna is vermeld onder 6. 

 

3.12 Verkoopopbrengst  

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. Er hebben zich verschillende 

gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn in het overnemen van 

bedrijfsmiddelen of de onderneming. De voorraden zijn verpand aan de ABN 

AMRO Bank. Met de bank is contact over de verkoop van de voorraad. De 

bank zal naar verwachting op korte termijn een taxatie laten uitvoeren naar de 

waarde van de bedrijfsmiddelen.  

  

3.13 Boedelbijdrage  

Met de bank zullen afspraken gemaakt worden over de verkoop van de 

voorraad.   

 

3.14  Werkzaamheden  

- overleg met de bestuurder; 

- nader onderzoek voorraad; 

- overleg met de bank. 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

De handelsnaam "Langhout Groep Vastgoedzorg" alsmede de domeinnaam 

"Langhout Groep Vastgoedzorg" vertegenwoordigen een zekere waarde.  

 

3.16 Verkoopopbrengst  

Nog niet bekend. Geprobeerd wordt om de onderneming als geheel te 

verkopen, inclusief de handels- en domeinnaam. 

 

3.17  Werkzaamheden  

Het inventariseren van de overige activa. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

De omvang van de debiteurenportefeuille ten tijde van het faillissement 
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bedroeg circa € 832.939.  

 

4.2 Opbrengst   

De debiteuren zijn stil verpand aan de ABN AMRO Bank. De bank heeft 

Laheco B.V. inmiddels opdracht gegeven de debiteurenincasso namens de 

bank te verrichten. De boedel is hierbij nog niet betrokken. Wel heeft de bank 

de curator inmiddels laten weten dat in een later stadium wellicht de 

medewerking van de curator bij de debiteurenincasso wenselijk zal zijn.     

 

4.3 Boedelbijdrage   

Nog niet bekend. 

 

4.4  Werkzaamheden  

Overleg met de bank.  

 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

De ABN AMRO Bank heeft uit hoofde van een (concern)krediet in rekening-

courant een vordering ingediend van € 1.381.029,70.  

 

5.2 Leasecontracten   

Nog niet bekend.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

De bank heeft een pandrecht op de bedrijfsinventaris, de bedrijfs- en 

handelsvoorraden en de debiteuren. Mede gelet op het gegeven dat de 

vorderingen voldaan worden op een bij de ABN AMRO Bank aangehouden 

bankrekening, neemt de vordering van de bank op Langhout VGZ door 

verrekening af.  

De ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden op alle vennootschappen 

van de Langhout Groep met uitzondering van Jildert Venema Heerenveen B.V. 

die een eigen positie inneemt (zie hierna sub d en i): 

a. Verpanding van de bedrijfsinventaris; 

b. Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden; 

c. Verpanding van alle vorderingen op derden; 

d. Borgstelling (onbeperkt) door Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen 
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B.V.; 

e. Borgstelling ter grootte van € 150.000,00 door mevrouw P.L. Post; 

f. Achterstelling door Vivacia B.V. van haar vordering ter grootte van 

€ 300.000,00 op Laheco B.V.; 

g. Achterstelling door Vredewoud Management & Investment B.V. van haar 

vordering ter hoogte van € 200.000,00 op Laheco B.V.; 

h. Achterstelling van Vivacia B.V. van haar vordering ter grootte van 

€ 400.000,00 op Laheco B.V.; 

i. Verpanding van de vorderingen van Langhout Groep Jildert Venema 

Heerenveen B.V. op derden. 

 

Voor de zekerheden sub a t/m c wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 

3 uiteen is gezet. Wat betreft de zekerheden onder d en e is het de curator 

onbekend wat de bank heeft ondernomen om deze zekerheden uit te winnen.  

 

Vivacia B.V. is de 100% eigenaresse van alle aandelen in Laheco B.V. 

 

5.4 Separatistenpositie   

De bank is separatist. De bank heeft een begin gemaakt met het uitwinnen van 

haar zekerheden, zoals het aanschrijven van de aan haar verpande 

vorderingen op debiteuren. 

 

5.5 Boedelbijdragen   

Nog niet aan de orde. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

Er zijn hebben zich inmiddels diverse leveranciers gemeld die een beroep doen 

op eigendomsvoorbehoud. De curator is doende deze eigendomsvoorbe-

houden te inventariseren. De curator heeft in het belang van de boedel om een 

afkoelingsperiode van twee maanden verzocht en deze verkregen. De 

afkoelingsperiode geldt tot en met 19 februari 2013.  

 

5.7 Reclamerechten   

Niet bekend. 

 

5.8 Retentierechten   

Niet bekend.  
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5.9  Werkzaamheden  

- inventariseren eigendommen van derden; 

- overleg met de bank; 

- correspondentie met de bank. 

  

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

6.1 Exploitatie / zekerheden   

Vrij snel na het uitspreken van het faillissement bleek de curator dat het in het 

belang is van de boedel om aan de opdrachtgevers van de failliet zo spoedig 

mogelijk duidelijkheid te verstrekken omtrent het voltooien van lopende wer-

ken en een eventuele doorstart. Met toestemming van de Rechter-Commissaris 

wordt derhalve de onderneming enige tijd voortgezet. Een verkoopprocedure 

is in gang gezet.  

 

Omdat het uitvoeren van bestaande overeenkomsten niet haalbaar is, gelet op 

alle zekerheden en garanties die daarin verwerkt zijn, heeft de curator met een 

aantal opdrachtgevers nieuwe overeenkomsten gesloten om werken af te 

maken. Met een aantal werken is reeds gestart en met een aantal werken zal op 

korte termijn gestart worden. Daarnaast is de curator nog in overleg met een 

aantal opdrachtgevers ten einde nadere afspraken te maken over de voltooiing 

van de betreffende werken.  Sinds 14 januari 2013 heeft de vorst de meeste 

werken stilgelegd, omdat die buitenonderhoud betreffen. 

 

6.2 Financiële verslaglegging   

Van de bedrijfsvoering onder leiding van de curator wordt een aparte 

boekhouding bijgehouden op het kantoor van de curator. 

 

6.3  Werkzaamheden  

- onderhandelingen met een aantal opdrachtgevers van de failliet; 

- hervatting van de werkzaamheden. 

 

Doorstart  

6.4 Beschrijving   

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. Er 

hebben zich inmiddels meerdere gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn. 
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Deze gegadigden zullen op korte termijn van de curator een verkoop-

memorandum ontvangen, waarin de biedingsprocedure wordt beschreven.  

 

6.5 Verantwoording   

N.v.t. 

 

6.6 Opbrengst   

Nog niet bekend. 

 

6.7 Boedelbijdrage   

Nog niet bekend. 

 

6.8 Werkzaamheden 

- contact met gegadigden; 

- opstellen van een verkoopmemorandum; 

- overleg met de bank; 

- overleg met de Rechter-Commissaris. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

De boekhouding zal onderzocht worden. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2011 

is wel gereed maar nog niet gedeponeerd.  

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

Tot en met de jaarrekening 2010 is sprake van een samenstellingsverklaring. 

De jaarrekening 2011 is anders ingericht dan die van de jaren ervoor. Met de 

nieuwe accountant zal contact worden opgenomen over de redenen hiervan. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

Hieraan is voldaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

Het gebruikelijke onderzoek zal plaatsvinden. 
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7.6 Paulianeus handelen   

Het gebruikelijke onderzoek zal plaatsvinden. 

 

7.7  Werkzaamheden  

De controles zoals hiervoor aangegeven. 

 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

De vanaf de datum van faillietverklaring verschuldigde huur zal als 

boedelvordering worden genoteerd. Daarnaast zal het UWV een 

boedelvordering indienen in verband met de door haar verrichte betalingen 

aan werknemers in het kader van de Loongarantieregeling.  

    

8.2 Preferente vordering van de fiscus     

Nog niet bekend. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

Nog niet bekend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

Nog niet bekend. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

129 (bij lage 2). 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

€ 1.027.431, 96. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog niets te zeggen. De 

crediteuren die zich inmiddels hebben gemeld zijn reeds geïnformeerd. De 

overige crediteuren zullen binnenkort worden geïnformeerd.  

 

8.8  Werkzaamheden  

- aanschrijven en correspondentie crediteuren; 

- bijhouden van de crediteurenposities. 
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9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

De heer J. Brander. 

 

9.2 Aard procedure  

De ontvangen stukken worden bestudeerd.  

 

9.3 Stand procedure  

Nog niet bekend. 

 

9.4  Werkzaamheden  

Procesdossier opgevraagd.  

 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

Het is in dit stadium van het faillissement nog onduidelijk op welke termijn dit 

faillissement zal zijn afgewikkeld. 

 

10.2  Plan van aanpak    

De gebruikelijke onderzoeken moeten worden uitgevoerd, crediteuren 

geverifieerd en een beslissing moet worden genomen inzake de procedure. 

Voorlopig ligt het zwaartepunt bij het voortzetting van de werkzaamheden en 

het vinden van een geschikte koper. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

Het eerste kwartaalverslag zal binnen twee weken na 8 maart 2013 worden 

ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

Uit het verslag blijkt dat er nog de diverse gebruikelijke werkzaamheden 

moeten worden verricht. 
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10.5 Financieel verslag 

Er is geen financieel verslag bijgevoegd omdat er nog geen mutaties hebben 

plaatsgevonden.  

 

Leeuwarden, 15 januari 2013 

 

 

 

E.J. Rotshuizen 

curator 

 

Bij lagen: 2 


