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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Laheco B.V. heeft zelf haar faillissement aangevraagd. Zij is de topholding van de 
Langhout-groep. Directeur is de heer A.W.P.T. van Emmerik te Assen. Laheco B.V. 
houdt alle aandelen in Langhout Groep Beheer B.V. en (middellijk) in de 
werkmaatschappijen Langhout Groep Vastgoedzorg B.V., Langhout Groep 
Bouwmontage en Folietechniek B.V. en Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen 
B.V. Verwezen wordt naar bijgevoegd organogram van de situatie voordat de 
respectievelijke faillissementen waren uitgesproken (zie bijlage 1 bij verslag nr. 1).

De curator is eveneens als curator aangesteld in de faillissementen van Langhout 
Groep Beheer B.V. en de andere groepsvennootschappen. Deze besloten 
vennootschappen zijn gefailleerd in de periode december 2012/begin 2013. De curator is 
momenteel doende om de bedoelde faillissementen af te wikkelen. Tot nog toe had de 
curator geen zicht op de bedrijvigheid van Laheco B.V. Met het failleren van de 
genoemde onderneming is dat veranderd.

1.2 Winst en verlies

Vooralsnog onbekend. De jaarcijfers over het boekjaar 2011, de laatste opgemaakte 
(concept-)jaarrekening, zijn gedeponeerd op 31 januari 2013. De publicatiestukken 
bevatten uitsluitend een eenvoudige balans met toelichting. Een jaarrekening is nimmer 
door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De curator heeft enig 
houvast voor wat betreft de winst en het verlies, aan de hand van een interne financiële 
rapportage over het jaar 2012. Uit de rapportage blijkt van een negatief resultaat na 
belasting van € 89.130,-. Inmiddels heb ik de jaarstukken 2008, 2009 en 2010 van Laheco 
B.V. en de jaarstukken 2008, 2009, 2010 van Houdstermaatschappij Langhout B.V. 
ontvangen. Laheco B.V. en Houdstermaatschappij Langhout B.V. zijn een juridische 
fusie aangegaan bij notariële akte van 27 december 2011 met Laheco B.V. als 
verkrijgende vennootschap en Houdstermaatschappij Langhout B.V. als verdwijnende 
vennootschap. Ik beschik verder over de publicatiestukken 2011 van Laheco B.V. en de 
nog niet vastgestelde voorlopige publicatiestukken over 2012. Ik ben aldus in staat 
gesteld om mijn onderzoek dat ik in Langhout Groep Beheer was begonnen, thans voort 
te zetten met de cijfers van Laheco B.V. De nog niet vastgestelde voorlopige 
publicatiestukken 2012 geven in feite geen informatie, omdat exact dezelfde cijfers in de 
balans verwerkt zijn als die per ultimo 2011. Over 2013 zijn geen voorlopige jaarstukken 
bekend. Wel is de administratie over 2013 opgevraagd bij de voormalig bestuurder van 
Laheco B.V., maar die geeft aan dat er in 2013 in feite niets is gebeurd en dat er 
derhalve ook geen administratie beschikbaar is.

1.3 Balanstotaal

Uit de publicatiestukken 2011 is een balanstotaal af te lezen van € 27.246,- en over het 
jaar 2010 een bedrag van € 598.872,-. Het verschil laat zich verklaren in een groot 
verschil in de financiële vaste activa – lees: de 100% deelneming in Langhout Groep 
Beheer B.V. -. Per ultimo 2010 bedroegen de financiële vaste activa een bedrag van € 
566.585,-. Per 31 december 2011 bedroegen de financiële vaste activa volgens de op 31 
januari 2013 gedeponeerde publicatiestukken nihil, gelet op het faillissement van 
Langhout Groep Beheer B.V. op 8 januari 2013. De balans in de voorlopige 
publicatiestukken 2012 is identiek aan die van 2011.
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1.4 Lopende procedures

Nee.

1.5 Verzekeringen

Nee.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Begin januari 2014 heeft de directeur, de heer Van Emmerik, de eigen aangifte 
ingediend. Echter omdat de rechtbank aanvullende stukken verlangde, heeft het 
uitspreken van het faillissement op zich laten wachten. Aanleiding voor de eigen 
faillissementsaanvraag is het failleren van de gehele Langhout Groep. Met het failleren 
van de voornoemde groepsvennootschappen van de Langhout Beheer-groep had naar 
het oordeel van de aanvrager ook Laheco, zijnde de houdstermaatschappij, geen 
functie meer. Laheco ontplooide geen activiteiten meer, nieuwe activiteiten waren niet 
te verwachten en de vennootschap had voornamelijk schulden. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen onroerende zaken. Recente kadastrale recherche bevestigt dat er geen sprake is 
van onroerend registergoed.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen voorraden of onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tot het actief van Laheco behoren de aandelen Langhout Groep Beheer B.V. Met het 
failleren van Langhout Groep Beheer B.V., alsmede de andere groepsvennootschappen 
is de waarde thans nihil.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

4.2 Opbrengst

N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog is de curator beperkt in zijn financiële inzicht. Zoals reeds aan de orde 
kwam, heeft de curator vooralsnog niet de beschikking over alle financiële stukken. Wel 
is voorhanden een kolommenbalans, aan de hand waarvan tot een bancaire schuld kan 
worden geconcludeerd van € 286.877,13. Behalve deze schuld is Laheco ook hoofdelijk 
in de concernfinanciering betrokken uit hoofde van het bancaire krediet verstrekt aan 
de Langhout-groep. Het concernkrediet beloopt bijna € 1.000.000,-, dat door uitwinnen 
van zekerheden verminderd is tot € 880.000,-.
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5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Gelet op het concernkrediet zijn zekerheden verschaft, te weten: 
a. Verpanding van de kantoor- en bedrijfsinventaris;
b. Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
c. Verpanding van alle vorderingen op derden;
d. Borgstelling (onbeperkt) door Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen 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. Vivacia B.V. is de 100% eigenaresse van alle aandelen in Laheco B.V.;
g. Achterstelling door Vredewoud Management & Investment B.V. van haar vordering 
ter hoogte van € 200.000,00 op Laheco B.V. De eerstgenoemde vennootschap was 
voorheen ook gelieerd aan Laheco B.V. en de Langhout-groep;
h. Achterstelling van Vivacia B.V. van haar vordering ter grootte van € 400.000,00 op 
Laheco B.V.

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over de digitale administratie tot en met 2012. Hij zal deze nader 
onderzoeken. Volgens de directeur, de heer Van Emmerik, is er van de periode daarna 
slechts een beperkte papieren administratie. Dit heeft nieuwe vragen opgeleverd die 
thans worden uitgezocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zoals reeds aan de orde kwam, is de laatste gedeponeerde (concept)jaarrekening die 
van 2010, gedeponeerd op 31 januari 2013. Over de jaren 2011 en 2012 zijn voorlopige 
jaarrekeningen gedeponeerd op respectievelijk 31 januari 2013 en 31 januari 2014.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator stelt hiernaar een nader onderzoek in.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 22 oktober 1985. Op 27 december 2011 is zij 
betrokken bij een juridische fusie. Onder deze omstandigheden houdt de curator het 
ervoor dat de aandelen in 1985 zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator onderzoekt dit. Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Het resultaat daarvan 
zal met de bestuurder, de heer Van Emmerik, worden besproken. Uit gesprekken met 
voormalige medewerkers is nieuwe informatie beschikbaar gekomen, die thans wordt 
nagetrokken. Die nieuwe informatie heeft de curator doen besluiten om het onderzoek 
naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voort te zetten. Dit heeft geresulteerd in de 
beslissing van de curator om een voorlopig getuigenverhoor aan te vragen bij de 
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Het verzoek tot het houden van een 
voorlopig getuigenverhoor is door de rechtbank bij beschikking van 28 december 2015 
gehonoreerd. De getuigenverhoren zullen binnenkort plaatsvinden. Deze hebben op 8 
en 10 maart 2016 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de afgelegde verklaringen van 
getuigen beraadt de curator zich over het vervolg. Na overleg met de Rechter-
Commissaris heeft de curator besloten om een procedure wegens 
bestuurdersaansprakelijkheid en vanwege de gebrekkige administratie aanhangig te 
maken tegen de bestuurder(s).

De concept-dagvaarding is toegezonden aan de statutaire bestuurder, de heer A.W.P.T. 
van Emmerik, en aan de feitelijke beleidsbepaler, mevrouw P.L. Post. Op 12 oktober 
2016 heeft een gesprek met de heer Van Emmerik plaatsgevonden en op 20 oktober 
2016 met mevrouw Post. De voornoemde personen hebben mogen reageren op de 
concept-dagvaarding. De heer Van Emmerik heeft dat eerst mondeling en later 
schriftelijk gedaan. Hierop zal door de curator binnenkort gereageerd worden. Mevrouw 
Post tezamen met haar advocaat heeft mondeling gereageerd, waarna de curator 
schriftelijk zijn visie heeft gegeven. 

Binnenkort zal de beslissing vallen of er al dan niet gedagvaard wordt en zo ja, of er 
termen aanwezig zijn om door middel van een schikking een 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure te voorkomen.

In de afgelopen verslagperiode is er correspondentie uitgewisseld. De beslissing om te 
dagvaarden, of dat er een schikking kan worden getroffen, wordt nog even 
aangehouden.

7.6 Paulianeus handelen

De curator onderzoekt dit.

7.7 Werkzaamheden

- onderzoek digitale boekhouding tot en met 2012;
- onderzoek papieren boekhouding 2013 en 2014 (tot de datum van de faillietverklaring);
- onderzoek jaarrekeningen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Niet aan de orde.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een preferente vordering van € 2.460,- ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Uit de financiele stukken blijkt voorshands van een viertal crediteuren.

6.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.781.872,19

€ 2.356.244,31

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afhankelijk van de onderzoeken, zoals genoemd onder 7.

8.8 Werkzaamheden

Registreren van de vorderingen van de schuldeisers.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn de curator geen procedures bekend.

9.2 Aard procedures

N.v.t.
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9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De nadruk ligt vooreerst op de onderzoeken zoals genoemd sub 7.

10.3 Indiening volgend verslag

Laheco is de topholding van de Langhout-groep. De curator streeft ernaar om het 
verslag inzake dit faillissement gelijk te laten lopen met de verslagen in de 
faillissementen van de andere groepsvennootschappen. Het volgende verslag is 
derhalve te verwachten binnen 14 dagen na 22 april 2014.

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen ongeveer twee weken na 22 april 
2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie met name sub 7. Aangezien de meeste werkzaamheden in dit faillissement en die 
van de groepsvennootschappen verricht zijn, zal nog een finale controle plaatsvinden 
op registergoederen. Deze heeft niets opgeleverd.

10.5 Financieel verslag
Er is geen saldo op de faillissementsrekening en ook overigens zijn er geen mutaties 
geweest.
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