
Algemeen

Gegevens onderneming

Lametco B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende te Harlingen (8861 NW) 
aan de Lange Lijnbaan 9 (KvK 01079651).

Activiteiten onderneming

Het stralen en conserveren van metaal, onder meer ten behoeve van schepen en 
scheepsbouw, staalconstructies, kunstwerken, weg- en waterbouw en installaties en 
bouwwerken dienstbaar aan het verkeer, alles in de ruimste zin des woords. Spuitwerk ten 
behoeve van de meubelindustrie.

Omzetgegevens

2012: brutomarge € 991.494,00; 
2013: brutomarge € 959.417,00;
2014: brutomarge € 171.020,00 (concept).

Personeel gemiddeld aantal

7

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 48.133,54

€ 67.189,76

€ 18.554,82

€ 18.577,89

€ 18.600,78

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001493:F001

24-11-2015

mr. H.H. Kielman

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/15/189
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€ 18.624,24

Verslagperiode

24 november 2015 - 22 december 2015 

23 december 2015 - 23 maart 2016 

24 maart 2016 - 23 juni 2016 

24 juni t/m 23 september 2016

24 september t/m 23 december 2016

24 december 2016 t/m 23 maart 2017

24 maart t/m 23 juni 2017

Bestede uren in verslagperiode

91uren en 0 minuten

35 uren en 0 minuten

11 uren en 40 minuten

2 uren en 20 minuten

4 uren en 50 minuten

3 uren en 5 minuten

2 uren en 30 minuten

Bestede uren totaal

91uren en 0 minuten

126 uren en 0 minuten
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137 uren en 40 minuten

140 uren

144 uren en 50 minuten

147 uren en 55 minuten

150 uren en 45 minuten

Toelichting

Het betreft het (begin)verslag, waarmee informatie wordt verschaft over de  ontwikkelingen in 
de verslagperiode ter zake de afwikkelingen van het faillissement van de failliet.

Het betreft het eerste (reguliere) kwartaalverslag. In de verslagperiode is met name tijd 
gemoeid geweest het vinden van een koper voor het actief en het rond maken van de 
overname.

Het betreft het tweede reguliere kwartaalverslag. In de verslagperiode is de afwikkeling in een 
staat van relatieve rust geraakt. Uren zijn met name gestoken in afronding van de voortzetting 
en afwikkeling van de activatransactie met de opkoper.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de urenspecificatie.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de urenspecificatie.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Voor een goed begrip is de oorsprong van Lametco B.V. van belang. Het bedrijf was in het 
verleden onderdeel van de (bekende) Langhout-Groep. Lametco echter werd uit de groep 
gelicht, vlak na het faillissement van haar zustervennootschap Langhout Groep Vastgoedzorg 
B.V. op 18 december 2012 en vóór het faillissement van haar moedervennootschap Langhout 
Groep Beheer B.V. op 8 januari 2013. Langhout Groep Beheer verkocht op 28 december 2012 
de aandelen Lametco aan Lange Lijnbaan Beheer B.V. Sinds de datum 28 december 2012 is 
Lametco dus uit de groep gelicht en heeft Lange Lijnbaan Beheer B.V. te gelden als (enig) 
aandeelhouder en (enig) bestuurder. De (enig) aandeelhouder en (enig) bestuurder van Lange 
Lijnbaan Beheer B.V. is de heer A.W.P.T. van Emmerik.
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1.2 Winst en verlies

2012: netto resultaat - € 2.930.238,00;
2013: netto resultaat - € 452.037,00;
2014: netto resultaat - € 80.000,00 (concept).

1.3 Balanstotaal

2012: € 985.104,00;
2013: € 925.370,00;
2014: onbekend.

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

De curator tot op heden bekend, liepen (ten minste) een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
(AVB) en een werknemersschadeverzekering (WSV). Op het moment van het faillissement liep 
nog slechts de WSV.

1.6 Huur

Hoewel Lametco formeel was gevestigd te Harlingen, werden de werkelijke werkzaamheden 
ofwel op locatie verricht ofwel verricht in een bedrijfshal aan de Zwettestraat 33d te 
Leeuwarden. Het betrof een afgescheiden deel van de bedrijfshal, die eerder door de 
Langhout Groep werd gehuurd. Verhuurder was nog immer Paragon B.V., met wie per 1 
januari 2013 een huurovereenkomst werd gesloten. De huurovereenkomst loopt af op 31 
december 2015.

1.7 Oorzaak faillissement

Hoewel het faillissement nog kort geleden is uitgesproken, is redelijk helder waarom het tot het 
faillissement van Lametco kwam. In verband met een paraplufinanciering uit het ‘Langhout-
tijdperk’ had Lametco van doen met zware financieringslasten. Ook liep het werk terug, wat 
(eveneens) effect had op de liquiditeiten. Verder is gebleken van beperkte marges op 
opdrachten en aanzienlijk ziekteverzuim. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

21

2.3 Datum ontslagaanzegging

27 november 2015
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2.4 Werkzaamheden

- opstellen ontslagbrief
- bijwonen bijeenkomst werknemers

De curator heeft gedurende de opzegtermijn een beroep gedaan op de werknemers om 
(laatste) lopende werken uit te voeren. Inmiddels is voor eenieder de opzegtermijn verlopen. 
Overigens heeft de curator, met tussenkomst van een derde partij, voorzien in de jaaropgaven.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft in de boedel het nodige bedrijfsactief aangetroffen. Behalve inventaris, ook de 
nodige machinerieën. Voorts zijn enkele demontabele spuitcabines en andere aan de 
onderneming dienstbare installaties aanwezig. De curator heeft opdracht gegeven tot taxatie, 
mede in verband met het opstellen van het na te noemen verkoopmemorandum.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator heeft een biedingsprocedure opgestart. De gegadigden hebben op 4 december 
2015 het verkoopmemorandum ontvangen. Bezichtigingen vonden plaats op 10 december 
2015. De biedingen dienden uiterlijk op 14 december 2015 te zijn ingediend.

De biedingsprocedure heeft geleid tot een zestal biedingen. Gegund is uiteindelijk, met 
toestemming van de rechter-commissaris, aan de hoogste bieder. Overeenkomstig de 
activaovereenkomst is een bedrag betaald groot € 43.983,50 inclusief omzetbelasting. 
Overigens is separaat nog een ton zink, welke buiten de taxatie was gebleven, (mee)verkocht 
voor een bedrag groot € 907,50 inclusief omzetbelasting. De gegadigden aan wie niet werd 
gegund, zijn op de hoogte gesteld.
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Vooralsnog niet van toepassing 

Hoewel de bank zekerheden had - naast de debiteuren, waarvan zij de inning heeft uitbesteed 
aan een derde partij - op de kantoorinventaris en de voorraad, heeft de bank (vooralsnog) 
slechts beperkt in de opbrengst van het actief gedeeld. Voor wat betreft de kantoorinventaris 
deelt de bank, gelet op de vordering van de Belastingdienst, in de algemene 
faillissementskosten. Voor wat betreft de voorraad geldt dat de opkoper daar slechts marginaal 
op heeft geboden. Aan de bank is vanwege haar zekerheidsrechten, en overigens nog na 
evenredige deling in de kosten voor taxatie, op 8 februari 2016 een bedrag overgemaakt van € 
1.603,85. Als boedelbijdrage is een bedrag van € 167,00 gefactureerd.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Gegeven de vorderingen van de fiscus, en het door de curator behartigen van ook diens 
belangen ligt uitoefening van het bodemvoorrecht voor de hand.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- inventarisatie gegadigden
- begeleiden taxateur
- opstellen verkoopmemorandum
- begeleiden bezichtigingen
- corresponderen gegadigden

- toestemming rechter-commissaris
- toestemming bank
- begeleiden (meer) bezichtigingen)
- overleg met de eigenaar van het pand
- opstellen activaovereenkomst
- afronden met de opkoper

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft voorts in de boedel lopende werken aangetroffen. De curator heeft, na 
beoordeling van het rendement, besloten om enkele van de werken voort te zetten. Daaronder 
een werk op locatie alsmede drie werken waaraan gedurende de opzegperiode van de 
werknemers vanuit de bedrijfshal is gewerkt. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

In verband met de voortgezette werkzaamheden waren materialen nodig. In verband met 
leveranciers die niet langer wouden leveren, zijn verrekeningsafspraken gemaakt met 
opdrachtgevers. Met het afronden van de onderhanden werken is een winst- en 
verliesrekening opgesteld over de periode van voortzetting. De boedel kan creditering van 
totaal € 27.046,72 tegemoet zien. Daarop komen nog in mindering de kosten ten behoeve van 
verzekering en nutsleverantie over de periode van voortzetting.
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Alle boedelcrediteuren in verband met de voortzetting zijn inmiddels betaald. De curator is 
voorts doende met inning van de aanneemsommen; een enkeling stelt zich dwars op. Weer 
een ander heeft per abuis betaald op de betaalrekening in plaats van de 
faillissementsrekening. Het rendement van voortzetting, inclusief omzetbelasting, zal 
(onveranderd) uitkomen op € 27.046,72.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- corresponderen opdrachtgevers
- corresponderen leveranciers
- opstellen winst- en verliesrekening

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 543.163,25 (22 debiteuren)

4.2 Opbrengst

De betrokken financier heeft een pandrecht op de debiteuren. De curator is bij de inning niet 
betrokken, de financier heeft de inning uit handen gegeven aan een derde partij.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 603.177,72 exclusief rente en kosten

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden

De betrokken financier heeft in verband met haar vordering een pandrecht op:
a) bedrijfsinventaris
b) bedrijfs- en handelsvoorraad
c) vorderingen (debiteuren)
Voorts zijn borgtochten afgegeven door gelieerde vennootschappen, door een betrokken 
natuurlijke persoon en gelden achterstellingen.

5.4 Separatistenpositie

De curator doet onderzoek

5.5 Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing

Zie: activa - boedlebijdrage

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot nog toe hebben vier partijen zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud. 
Enkele voorbehouden zijn afgewikkeld, voor de overige geldt dat navraag is gedaan ter zake 
aanwezigheid van de goederen.

Voor zover de curator bekend, zijn alle eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

- corresponderen financier
- corresponderen crediteuren met eigendomsvoorbehoud
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zie: activa - onderhanden werk

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Zie: activa - onderhanden werk

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Zie: activa - onderhanden werk

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft bij het verkoopmemorandum, waarover al eerder, ook de mogelijkheid 
geboden om te komen tot een bieding op, behalve het materieel actief, het onderhanden werk, 
het klantenbestand en het materieel actief. Er is echter niet gebleken van een gegadigde voor 
de onderneming als zodanig. Een doorstart is aldus niet tot de mogelijkheden gebleken.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van Lametco tot haar beschikking gekregen. Er is vooralsnog 
geen reden om aan te nemen dat de administratie zelf ondeugdelijk is gehouden. Een 
aandachtspunt is wel de tijdige deponering van jaarstukken.

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover de curator is gebleken, is de deponering van jaarstukken niet adequaat geweest. 
Met name voor wat betreft de jaren van 2012 en 2009 is nader onderzoek vereist.
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Jaarrekening 2009: gedeponeerd op 30 juni 2011.
Jaarrekening 2010: gedeponeerd op 30 juni 2011.
Jaarrekening 2011: gedeponeerd op 31 januari 2013.
Jaarrekening 2012: gedeponeerd op 26 november 2014.
Jaarrekening 2013: gedeponeerd op 2 februari 2015.

Met name de te late deponering van de jaarrekening 2012 valt in het oog. In de komende 
verslagperiode zal de curator zich proberen een oordeel te vormen over de eventuele 
consequenties daarvan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator onderzoekt

Dit is niet vereist vanwege de grootte van de onderneming.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn volgestort

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator onderzoekt

Zie hiervoor 7.2.

De jaarrekening voor het jaar 2009 is gedeponeerd op 30 juni 2011 en de jaarrekening voor 
het jaar 2012 op 26 november 2014. In deze jaren is sprake van een forse 
termijnoverschrijding waarvoor geen goede verklaring is. Gelet op de niet tijdige deponering 
van deze jaarrekeningen staat vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en 
wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van 
het faillissement, hetgeen in beginsel voldoende is voor aansprakelijkheid van de bestuurder. 
In dit geval zijn echter andere (externe) feiten of omstandigheden dan zijn onbehoorlijke 
taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement geweest. Deze omstandigheden 
brengen op zichzelf geen onbehoorlijk bestuur met zich mee. Het gaat om zware 
financieringslasten in verband met de paraplufinanciering uit het Langhouttijdperk, minder 
opdrachten, beperkte marges op opdrachten en aanzienlijk ziekteverzuim. Gelet op het 
voorgaande zal de bestuurder van Lametco B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor 
onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen

De curator onderzoekt. In het oog springt met name aan bedrijfswagen, die voorafgaande aan 
het faillissement is verkocht aan de (middellijk) bestuurder.

Cynthia, moeten we hier nog iets over zeggen? Ik weet hier zelf niets van.
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Het betreft hier de bedrijfswagen die was overgenomen door Strametco, die enige tijd 
later ook gefailleerd is. Van overige paulianeuze handelingen is niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

- algemene inventariserende werkzaamheden

Beoordeling bestuurdersaansprakelijkheid

Er is geen reden voor bestuurdersaansprakelijkheid.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In verband met voortzetting van het onderhanden werk heeft de curator zich verbonden jegens 
leveranciers en zijn garantstellingen afgegeven jegens nutsbedrijven. Het precieze beloop 
moet nog helder worden, echter voorlopig kan worden gesteld dat ten minste € 2.381,54.

De boedelvorderingen, uit hoofde van de voortzetting, zijn inmiddels alle voldaan.

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 53.546,08.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 86.671,00 (tot op heden)

€ 16.672,00 
(vordering omzetbelasting ad € 3.956,00 en vordering loonheffingen € 12.716,00)

€ 15.142,24
(vordering omzetbelasting ad € 3.956,00 en € 1.367,00 en vordering loonheffingen € 9.819,24)

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog onbekend

€ 53.546,08

€ 22.069,62.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog onbekend
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens administratie: 69
Waarvan ingediend: 22

Waarvan ingediend: 30

Waarvan ingediend: 33

130

132

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens administratie: € 3.008.689,58
Waarvan ingediend: € 128.317,02

Waarvan ingediend: € 233.760,96

waarvan ingediend: 287.915,67

€ 288.875,67

€ 289.167,67

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend

Gelet op het saldo van de faillissementsrekening en de boedelvordering zal het faillissement 
worden opgeheven wegens een gebrek aan baten. 

8.8 Werkzaamheden

- beoordeling ingediende vorderingen
- corresponderen crediteuren

- (verdere) beoordeling ingediende vorderingen
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend

Nadat de curator het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid heeft afgerond, en hierover 
overleg heeft gehad met de Rechter-Commissaris, is er een inschatting te maken over de 
termijn van de afwikkeling van dit faillissement.

Het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Vooralsnog onbekend

- verdere afwikkeling

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid in verband met deponeringen.

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

Afwikkelen

10.3 Indiening volgend verslag

22 maart 2016
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Binnen twee weken na 23 juni 2016

Binnen twee weken na 23 september 2016

Binnen twee weken na 23 december 2016

Binnen twee weken na 23 maart 2017

Binnen twee weken na 23 juni 2017, of zoveel eerder het eindverslag zal worden ingediend.

Binnen ongeveer twee weken na 23 september 2017, of zoveel eerder als het 
eindverslag zal worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing

Opstellen verslag.

Opstellen verslag
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