
Algemeen

Gegevens onderneming

Langhout Groep Bouwmontage en Folietechniek B.V.

Activiteiten onderneming

Het monteren van systeemwanden en –plafonds en het beplakken van objecten met speciale 
folies, waaronder autobelettering en carwrappen

Omzetgegevens

2010: nihil
2011: nihil
2012: € 54,258,00, op basis van de kolommenbalans

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 418,75

€ 419,27

Verslagperiode

23 oktober 2016 t/m 22 januari 2017

23 januari t/m 22 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

25 minuten

15 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011074:F002

12-02-2013

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/13/52
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Bestede uren totaal

32 uren en 20 minuten

32 uren en 35 minuten

Toelichting

CONSOLIDATIE
Dit faillissement wordt geconsolideerd behandeld, tegelijkertijd met de faillissementen van 
Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. (gefailleerd op 18 december 2012), Langhout Groep 
Beheer B.V. (gefailleerd op 8 januari 2013) en Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen 
B.V. (gefailleerd op 12 februari 2013) en Laheco B.V. (25 februari 2014). Dit houdt in dat er 
steeds tegelijkertijd in de vijf faillissementen verslag wordt gedaan en dat tevens sprake is van 
een geconsolideerde financiële verslaglegging. Wat dit laatste aangaat betreft de consolidatie 
het volgende. Ten aanzien van de kosten, waaronder begrepen het salaris van de curator, 
geldt dat deze worden toegedeeld aan de vennootschap ten behoeve van welke die kosten 
gemaakt zijn. Voor wat betreft de kosten die niet verhaald kunnen worden op een 
groepsvennootschap bij gebrek aan (voldoende) baten en voor wat betreft de kosten die niet 
aan een bepaalde vennootschap zijn toe te delen, worden die naar rato van het batig saldo per 
groepsvennootschap ten laste van die betrokken groepsvennootschap(pen) gebracht.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Langhout Groep Bouwmontage en Folietechniek B.V. – verder te noemen: Bouwmontage – 
maakt onderdeel uit van de Langhout-groep. Verwezen wordt naar bijgaand organogram (zie 
bijlage 1 bij verslag nr. 2). De directie wordt gevoerd door Langhout Groep Beheer B.V. – 
verder te noemen: Langhout Beheer -, die bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 
8 januari 2013 failliet is verklaard met benoeming van dezelfde Rechter-Commissaris als in dit 
faillissement en met aanstelling van eveneens dezelfde curator als in dit faillissement. Op 25 
februari 2014 is de topholding, Laheco B.V. te Leeuwarden door de rechtbank Noord-
Nederland in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mijzelf als curator. Daarmee 
zijn alle groepsvennootschappen van de Laheco-groep, die door de ABN AMRO Bank 
gefinancierd worden, gefailleerd. Zoals al eerder aangegeven, is alleen de groeps¬ven-
nootschap Lametco B.V. niet gefailleerd, omdat de aandelen van deze vennootschap op 27 
december 2012 zijn verkocht aan een derde. Op 24 november 2015 is ook Lametco B.V. 
gefailleerd met aanstelling van mr. C. Grondsma als curator.

1.2 Winst en verlies

2010 : -/- € 2.303,00
2011 : -/- € 6.904,00
2012  : -/- € 118.502,00, op basis van de kolommenbalans

1.3 Balanstotaal

2010 : € 374,00
2011 : € 20.077,00
2012 : € 113.498,00, op basis van de kolommenbalans
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1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn steeds afgesloten door Langhout Groep Beheer voor de groep als 
geheel.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Folietechniek is een activiteit die al twintig jaar binnen de Langhout-groep wordt toegepast, 
doorgaans in samenhang met schilderwerken. Binnen de Langhout-groep ligt de nadruk op 
schilderwerkzaamheden. Waar het met de Langhout-groep als geheel niet goed ging, had dat 
ook gevolgen voor Folietechniek. Bovendien waren recentelijk bouwmontage-activiteiten, zoals 
het aanbrengen van plafonds, aangetrokken teneinde synergie te bewerkstelligen met 
schilderopdrachten. Daartoe heeft Langhout Groep Beheer de onderneming van de heer S. 
Timmermans te Assen, geheten Bouwmontage Noord, overgenomen. Alleen de heer 
Timmermans was in dienst overigens bij Langhout Groep Beheer. Verder werd er gewerkt met 
ingehuurde krachten. De synergie is niet goed van de grond gekomen. Ten tijde van het 
faillissement was er slechts één lopende opdracht aan Bouwmontage.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t. Recente kadastrale recherche bevestigt dat er geen sprake is van onroerend 
registergoed.

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

Ontwerpstudio met daarbij behorende apparatuur, alsmede een auto met gereedschap.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De heer Timmermans heeft na verkregen toestemming mijnerzijds weer een eenmansfirma 
opgericht, die onder de oude naam Bouwmontage Noord functioneert. Hij heeft daartoe de 
auto met gereedschap uit de boedel gekocht voor € 1.000,00, waarbij de heer Timmermans de 
financiering van de auto heeft overgenomen. Het betreft hier een werk dat in het voorjaar en 
zomer van 2013 in gedeelten in schoolgebouwen wordt uitgevoerd door de heer Timmermans 
met hulp van ZZP-ers. Overigens is op dit moment onduidelijk in hoeverre de boedel nog een 
vordering heeft op de heer Timmermans respectievelijk de heer Timmermans op de boedel in 
het kader van de overeenkomst waarbij Bouwmontage indertijd het bedrijf van de heer 
Timmermans, geheten Bouwmontage Noord heeft gekocht. De reden dat hierover nog 
onduidelijkheid bestaat, is dat de curator niet volledig toegang heeft tot de digitale 
administratie. Verwezen wordt naar hetgeen ten deze is opgenomen in het verslag van 
Langhout Groep Beheer sub 7.1.

Voor de overige goederen wordt een internetveiling voorbereid, die online en onder leiding van 
Daan Auctions zal starten op 3 mei 2013.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t. 
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Dit is van toepassing en wordt geëerbiedigd.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Beperkte voorraad van folie en borden, waarop folie bevestigd moet worden.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Internetveiling wordt voorbereid, die online en onder leiding van Daan Auctions zal starten op 3 
mei 2013. De veiling, gevolgd door een naveiling, heeft in het totaal opgebracht een bedrag 
van € 63.538,96, waarvan € 10.638,09 de opbrengst van de zogeheten bodemzaken (kantoor- 
en bedrijfsinventaris) betreft en € 3.460,00 materiaal dat eigendom is van Langhout Groep 
Jildert Venema Heerenveen B.V. en niet belast was met pandrecht of een ander 
zekerheidsrecht van de bank. Uiteindelijk hebben Langhout Groep Beheer, Langhout Groep 
Vastgoedzorg en Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen, na aftrek van de kosten, een 
bedrag van € 9.547,83 ontvangen op de faillissementsrekening van Langhout Groep 
Vastgoedzorg. Wat betreft de zaken die in eigendom toebehoorden aan Bouwmontage is de 
opbrengst van de verkoop van deze zaken toegevallen aan de bank als pandhouder. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Een opdrachtovereenkomst, die in de loop van 2013 moet worden uitgevoerd. N.B. De 
opdrachtgever is niet gebonden aan deze overeenkomst in geval van een faillissement.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De onder 3.15 genoemde overeenkomst is verkocht aan de heer Timmermans. De 
opdrachtgever heeft de heer Timmermans als nieuwe opdrachtnemer geaccepteerd. De heer 
Timmermans heeft de boedel een bedrag van € 1.000,00 betaald.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

 

Pagina 5 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

12-05-2017Datum:Nummer: 2



4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 84.416,48.

4.2 Opbrengst

De incasso is aanvankelijk ter hand genomen door Lametco B.V., een vroegere 
groepsvennootschap van de Laheco-groep. Eind maart/begin april 2013 heeft de pandhouder, 
de ABN AMRO Bank, de incasso in handen gegeven van mr. W.H.C. Bulthuis, werkzaam op 
het kantoor van de curator, die verder buiten bezwaar van de boedel zijn 
incassowerkzaamheden voor de Bank verricht. Naar de curator begrepen heeft verloopt de 
incasso van debiteuren uitermate moeizaam en zal deze vermoedelijk gestaakt worden. De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestaakt. De kantoorgenoot van de curator heeft afgerekend 
met de bank. Naar verluidt heeft de voormalig (indirecte) bestuurder van Langhout Groep 
Bouwmontage en Folietechniek opdracht gegeven aan zijn advocaat om de incasso te 
hervatten. De curator is gevraagd om zijn medewerking die hij verleend heeft. Over de 
verpande vordering van Langhout Groep Bouwmontage en Folietechniek op de heer 
Timmermans van wie indertijd de activa zijn overgenomen, is onduidelijkheid. De curator heeft 
naar vermogen de advocaat van de heer Van Emmerik informatie gegeven. Dit dossier is nog 
niet afgesloten. De curator heeft nog een nader onderzoek ingesteld naar de verhouding 
tussen enerzijds de heer Timmermans en anderzijds Langhout Groep Bouwmontage en 
Folietechniek en daarover nadere vragen gesteld die tot op heden niet beantwoord zijn. Van 
de zijde van de heer Van Emmerik is meegedeeld dat hij de incasso van de debiteuren 
volgens afspraak met de bank ter hand heeft genomen. Hem is de gewenste informatie 
verstrekt.

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de exacte verhouding tussen enerzijds de heer 
Timmermans en anderzijds Langhout Groep Bouwmontage en Folietechniek. Voor zover er 
sprake is van een vordering van de vennootschap op de heer Timmermans, is deze verpand 
aan de bank, die op haar beurt de vordering heeft overgedragen aan Lametco B.V. Uit 
contacten met partijen is de curator gebleken dat er thans een procedure aanhangig is 
gemaakt tussen Lametco B.V. en de heer Timmermans uit hoofde waarvan, zo begrijpt de 
curator, Lametco B.V. een vordering van ca. € 60.000,- pretendeert te hebben op de heer 
Timmermans. Deze betwist de vordering en stelt zijnerzijds een vordering op de gefailleerde 
vennootschap te hebben.

4.3 Boedelbijdrage

Hierover wordt onderhandeld. Vanwege de externe inning is er geen sprake van een 
boedelbijdrage.

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank heeft bij mij een vordering ingediend van € 902.167,66, maar hierbij 
dient te worden bedacht dat deze vordering de gehele Langhout-groep exclusief Langhout 
Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. betreft. Ook maakt onderdeel van de groep van 
debiteuren van de bank uit Laheco B.V., de 100%-eigenaresse van de aandelen van Langhout 
Groep Beheer. De eigen schuld van Bouwmontage bedraagt € 168.938,01.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

a. Verpanding van bedrijfsinventaris.
b. Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden.
c. Verpanding van alle vorderingen op derden.
d. Borgtocht, afgegeven door Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V.
e. Borgtocht ad € 150.000,00, afgegeven door mevrouw P.L. Post.
f. Achterstelling door Vivacia B.V. van haar vordering groot € 300.000,00 op Laheco B.V. 
(Vivacia B.V. is voor 100% eigenaresse van de aandelen Laheco B.V.)
g. Achterstelling door Vredewoud Management & Investment B.V. van haar vordering groot € 
200.000,00 op Laheco B.V. (Vredewoud Management & Investment B.V. is eigendom van de 
voormalige partner van mevrouw P.L. Post, de heer F. Baas).
h. Achterstelling van Vivacia B.V. van haar vordering groot € 400.000,00 op Laheco B.V.
i. Hoofdelijke verbondenheid tezamen met de andere gefailleerde vennootschappen van de 
Langhout-groep jegens de bank voor een bedrag van € 900.466,89.

5.4 Separatistenpositie

De bank is bezig met de uitwinning van haar zekerheden.

5.5 Boedelbijdragen

Thans nog niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden

 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er zijn geen werkzaamheden op het gebied van bouwmontage of folietechniek uitgevoerd 
onder mijn leiding.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart door een derde van de gehele onderneming van 
Bouwmontage.

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

Bouwmontage beschikt over een redelijke administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 30 juni 2011 en die over 2011 op 
8 februari 2013.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op de jaarrekeningen is geen accountantscontrole toegepast.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hiernaar wordt onderzoek ingesteld. Het onderzoek is nagenoeg afgerond en de resultaten 
ervan zullen binnenkort met de (indirecte) bestuurder, de heer Van Emmerik, besproken 
worden. 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.

De schikkingsonderhandelingen lopen nog.

7.6 Paulianeus handelen

Hiernaar wordt onderzoek ingesteld.

7.7 Werkzaamheden
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

-

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Ca. € 200.000,00 in hoofdelijkheid met de andere vennootschappen van de Langhout-groep 
(volgens telefonisch contact met de Ontvanger).

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 80.178,89.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De lijst van crediteuren compleet maken en de crediteuren informeren. De crediteuren zijn 
geïnformeerd.

8.8 Werkzaamheden

Administreren van vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

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

De afwikkeling van het faillissement van Bouwmontage hangt samen met dat van de andere 
vennootschappen van de Langhout-groep, die gefailleerd zijn. De afwikkeling zal nog geruime 
tijd in beslag nemen.

10.2 Plan van aanpak

De financiële en fiscale positie zal nader worden onderzocht. Eveneens zal naar de 
rechtmatigheid van bepaalde handelingen een onderzoek worden ingesteld.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen ongeveer twee weken na 22 april 2017

Binnen ongeveer twee weken na 22 juli 2017

10.4 Werkzaamheden

Diversen.

10.5 Financieel verslag
Bijgevoegd wordt een financieel verslag over de verslagperiode (bijlage 1).
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