
Algemeen

Gegevens onderneming

Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V.

Activiteiten onderneming

Schilders-, behangers- en glaszettersbedrijf, isolatie-, houtrot- en betonrenovatiebedrijf en 
vastgoedonderhoud bij verbouw en renovatie 

Omzetgegevens

2010: 0
2011: € 242.173,00
2012: € 97.597,00, op basis van de kolommenbalans

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 14.036,02

€ 14.053,33

€ 14.070,86

Verslagperiode

23 oktober 2016 t/m 22 januari 2017

23 januari t/m 22 april 2017

23 april t/m 22 juli 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011074:F001

12-02-2013

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/13/53
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Bestede uren in verslagperiode

25 minuten

15 minuten

20 minuten

Bestede uren totaal

58 uren en 35 minuten

58 uren en 50 minuten

59 uren en 10 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 Bouwmontage en 
Folietechniek 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 Jildert Venema Heerenveen B.V. – verder te noemen: Jildert Venema – 
maakt onderdeel uit van de Langhout-groep (zie bijlage 1 bij verslag nr. 2). De directeur is 
Langhout Groep Beheer B.V. – verder te noemen: Langhout Beheer -, die op 8 januari 2013 in 
staat van faillissement is verklaard door de Rechtbank Noord-Nederland met benoeming van 
mr. M. Jansen als Rechter-Commissaris en met aanstelling van mr. E.J. Rotshuizen als 
curator. 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 
groepsvennootschap 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 gefailleerd met aanstelling van mr. C. Grondsma als curator.
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1.2 Winst en verlies

2010 : 0
2011 : -/- € 64.620,00
2012  : -/- € 103.772,00, op basis van de kolommenbalans

1.3 Balanstotaal

31-12-2010 : € 22.689,00
31-12-2011 : € 92.535,00
31-12-2012 : € 75.089,00, op basis van de kolommenbalans

1.4 Lopende procedures

Geen.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen werden door Langhout Beheer voor de Langhout-groep als geheel 
afgesloten.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

Jildert Venema is opgericht bij notariële akte van 27 december 1976 en droeg de naam 
Dijkstra Schilders Groningen B.V. Bij akte van statutenwijziging van 27 december 2011 is de 
naam gewijzigd in die van Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. Eveneens in 
2011 heeft de vennootschap de bedrijfsactiviteiten van Schildersbedrijf Venema overgenomen. 
Met deze overname werd beoogd de kring van opdrachtgevers te vergroten. Het personeel 
van Schildersbedrijf Venema is als werknemer van Langhout Groep Vastgoedzorg B.V. in 
dienst getreden. De overname is niet succesvol geweest, zoals blijkt uit de resultaatcijfers 
onder 1.2.

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.
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2.4 Werkzaamheden

N.v.t.

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

Deze bestaan met name uit steigermateriaal en aanverwante zaken. Ten dele zijn deze 
verkocht op de veiling van Daan Auctions, die gestart is op 3 mei 2013 (zie hierna onder 3.7) 
en ten dele is deze onderhands verkocht conform artikel 58 lid 1 Faillissementswet.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er wordt een internetveiling voorbereid door Daan Auctions te Amsterdam. De veiling online 
start 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. Het aan Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen toekomende bedrag zal 
nog worden uitgezocht. Dit is € 2.343,26, welk bedrag inmiddels is overgemaakt.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Dit is voor het grootste deel niet van toepassing met uitzondering van een restant aan verf dat 
naar waarde vrijwel nihil is.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraden zijn zeer beperkt. Voor het onderhanden werk is een koper gevonden (zie onder 
3.12).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Het onderhanden werk van Jildert Venema is een klein onderdeel van het totaal aan 
onderhanden werk van de Langhout-groep. Dat is tezamen met de orderportefeuille en het 
klantenbestand van de Langhout-groep aan Van der Geest Holding B.V. te Leeuwarden 
verkocht. De totale (ver)koopsom bedraagt € 10.000,00.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Het tegoed op de rekening-courant ten gunste van de failliet en ten laste van de ABN AMRO 
Bank ad € 29.684,02.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Tussen de bank en de curator bestaat verschil van mening over de vraag aan wie het tegoed 
op de rekening-courant toebehoort. Daarover wordt nader overleg gevoerd. Met toestemming 
van de Rechter-Commissaris is besloten om dit geschil voor te leggen aan de rechter. De 
dagvaarding wordt binnenkort betekend. De zaak heeft voor het eerst gediend op de rol van de 
rechtbank Amsterdam op 27 november 2013. De bank heeft uitstel gevraagd om te 
antwoorden. De bank heeft inmiddels gereageerd bij conclusie van antwoord van 5 februari 
2014. De rechtbank Amsterdam heeft een comparitie van partijen bepaald op 21 mei 2014. De 
curator heeft kennis genomen van de bijlagen bij de conclusie van antwoord, waaronder een 
hem onbekende brief, waarbij de bank de borgstelling van Langhout Groep Jildert Venema 
Heerenveen heeft ingeroepen. Deze brief is verzonden voor de faillietverklaring van deze 
vennootschap. De curator is ook niet eerder hierop geattendeerd door de ABN AMRO Bank. 
Mogelijk dat deze brief consequenties voor de loop van de procedure.
Na overleg met de Rechter-Commissaris is besloten om de procedure niet voort te zetten. Met 
de wederpartij is afgesproken om dit met gesloten beurzen te doen. De procedure bij de 
rechtbank Amsterdam is inmiddels doorgehaald.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 41.678,09. De incasso van de debiteuren is ter hand genomen door mr. J.J. Gevers, 
advocaat te Assen, die namens de bank en de curator de incasso voert. Ondanks een daartoe 
strekkend verzoek heeft de curator tot nu toe geen informatie ontvangen over het resultaat van 
de incasso tot dusverre.

4.2 Opbrengst

Ook hierover bestaat een verschil van inzicht tussen de bank en de curator. De bank beroept 
zich op een verpanding ad hoc, maar de curator stelt zich op het standpunt dat er geen 
verplichting van Jildert Venema tot verpanding bestond en dat derhalve de door de bank 
overgelegde pandlijsten geen juridische gelden hebben. Met toestemming van de Rechter-
Commissaris is besloten om dit geschil voor te leggen aan de rechter. De dagvaarding wordt 
binnenkort betekend. Zie hiervoor onder 3.16.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t., de debiteuren zijn niet verpand. De bank huldigt een ander standpunt, zoals hiervoor 
onder 4.2 is aangegeven.

4.4 Werkzaamheden

 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen, met die aantekening dat Jildert Venema zich jegens de bank borg heeft gesteld voor de 
overige vennootschappen van de Langhout-groep betreffende hun schuld aan de bank. Ten 
tijde van de faillietverklaring had Jildert Venema een vordering op de bank van € 29.684,02. 
De bank had geen vordering op Jildert Venema.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie de borgstelling, zoals genoemd onder 5.1. De bank beroept zich op pandrecht (zie hiervoor 
onder 4.2), die de curator evenwel niet erkent.
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5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

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

Er is op naam van Jildert Venema gedurende de loongarantieperiode enig binnenschilderwerk 
uitgevoerd, waarvan de opbrengst aan de boedel toevloeit. De werkzaamheden zijn beëindigd 
en de facturen zijn inmiddels voldaan.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De vennootschap heeft de financiële administratie naar het zich laat aanzien, redelijk op orde.
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 30 juni 2011; de jaarrekening 2011 is 
gedeponeerd op 8 februari 2013.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is geen accountantscontrole toegepast.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Krachtens de statuten van 27 december 2011 is aan de stortingsverplichting voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. Het onderzoek is nagenoeg afgerond en de 
resultaten ervan zullen binnenkort met de indirect 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.

De schikkingsonderhandelingen lopen nog.

De schikkingsonderhandelingen zijn op niets uitgelopen. In de komende periode zal, 
ook op aandringen van de betrokkenen om duidelijkheid te verschaffen. nadere actie 
worden ondernomen.

7.6 Paulianeus handelen

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld.
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7.7 Werkzaamheden

 

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.

8.3 Pref. vord. van het UWV

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

Onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.010,57.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De lijsten van crediteuren zullen compleet worden gemaakt.

8.8 Werkzaamheden

Opstellen van lijsten van crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van dit faillissement hangt nauw samen met die van de overige 
vennootschappen van de Langhout-groep. Naar verwachting zal dit nog geruime tijd op zich 
laten wachten.

10.2 Plan van aanpak

Verkoop van activa en onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen ongeveer twee weken na 22 april 2017.

Binnen ongeveer twee weken na 22 juli 2017.

Binnen ongeveer twee weken na 22 oktober 2017.

10.4 Werkzaamheden

Diversen.

10.5 Financieel verslag
Bij dit verslag wordt het financieel verslag over de verslagperiode gevoegd (bijlage 1). 
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