
Algemeen

Gegevens onderneming

Langhout Groep Beheer B.V.

Activiteiten onderneming

Langhout Groep Beheer B.V. is een beheermaatschappij

Omzetgegevens

2009: € 1.200.095
2010: € 1.000.012
2011: € 642.000
2012: € 1.336.903, op basis van de kolommenbalans
De jaarrekening 2011 is door de nieuwe accountant, Deloitte, opgemaakt volgens een andere 
systematiek.

Personeel gemiddeld aantal

22

Saldo einde verslagperiode

€ 24.399,53

€ 24.429,62

€ 4.924,95

€ 4.931,16

Verslagperiode

23 oktober 2016 t/m 22 januari 2017

23 januari t/m 22 april 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011074:F003

08-01-2013

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/13/5
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23 juli t/m 22 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

8 uren en 25 minuten

1 uur en 35 minuten

45 minuten

9 uren en 25 minuten

Bestede uren totaal

566 uren en 5 minuten

567 uren en 40 minuten

568 uren en 25 minuten

577 uren en 50 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 
Bouwmontage en Folietechniek B.V. en Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. 
(beide 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.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Langhout Groep Beheer B.V. (voorheen Schilderwerken Langhout B.V.) heeft zelf haar 
faillissement aangevraagd. Zij maakt onderdeel uit van de Langhout Groep. Bestuurder en 
enig aandeelhouder van Langhout Groep Beheer B.V. is Laheco B.V. Bestuurder van Laheco 
B.V. is de heer A.W.P.T. van Emmerik. 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 B.V. gefailleerd met aanstelling van mr. C. Grondsma als 
curator.

Langhout Groep Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van een drietal 
werkmaatschappijen, Langhout Groep Vastgoedzorg B.V., Langhout Groep Bouwmontage en 
Folietechniek B.V. en Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. Verwezen wordt naar 
het bijgaande organogram (zie bijlage 1 bij verslag nr. 2). 

De werkmaatschappij Langhout Groep Vastgoedzorg B.V is op 18 december 2012 gefailleerd. 
Op korte termijn zal ook het faillissement van de overige nog in de groep resterende 
werkmaatschappijen worden aangevraagd.  

Tot december 2012 was Langhout Groep Beheer B.V. tevens enig aandeelhouder en 
bestuurder van een vierde werkmaatschappij: Langhout Groep Metaal- en 
Scheepsconservering B.V. (Lametco B.V.).  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 failliet, Langhout Groep Beheer B.V., zal in het vervolg worden aangeduid als "Langhout 
Beheer” of "de failliet".

Dit faillissement heeft zich gekenmerkt door onduidelijkheid in de administratieve organisatie 
tussen de gefailleerde vennootschappen en de niet-gefailleerde voormalige 
dochtervennootschap Lametco B.V. en de in Harlingen gevestigde vennootschappen 
Strametco en Lange Lijnbaan Beheer B.V. De oorzaak hiervan is dat de activiteiten van 
Lametco B.V. normaal doorgang hebben gevonden in één van de hallen aan de Galvanistraat. 
Daarvoor was administratieve ondersteuning nodig, die met name verzorgd werd door de heer 
W. van der Schaaf, administrateur en financieel interim-manager te Dronrijp. Hij voerde de 
administratie van de gefailleerde vennootschappen en tevens die van Lametco B.V., 
Strametco B.V. en Lange Lijnbaan Beheer B.V. Voor zoveel nodig werd hij administratief 
ondersteund. Dit alles vond plaats in het kantoor van Langhout Groep Beheer B.V. Dit kantoor 
is een aparte eenheid die kan worden afgesloten en beveiligd is met een alarminstallatie. Van 
meet af aan heeft de (middellijk) directeur van de gefailleerde vennootschappen, de heer Van 
Emmerik, alsmede de heer Van der Schaaf toegezegd dat de curator onbeperkte toegang had 
tot het kantoor. In het begin werkte die toezegging naar behoren, maar allengs begon de 
organisatie daaromtrent te haperen. Op enig moment heeft uiteindelijk de curator de sleutel 
van de kantoren alsmede de bediening van het alarmsysteem ontvangen, maar vervolgens 
beriep Lametco B.V. zich op voorschriften van de brandweer, die veronderstelden dat er altijd 
een uitweg door de kantoren naar buiten moest zijn. Dit heeft de curator genoodzaakt tot het 
individueel afsluiten van iedere kamer van het kantoorgedeelte met een eenvoudige 
hangslotconstructie. De curator heeft vervolgens nog een uitgebreid onderzoek ingesteld naar 
de administratie van het kantoor. 
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1.2 Winst en verlies

2009 : -/- € 1.280.141
2010 : -/- € 160.588
2011 : -/- € 3.653.118
2012 : +/+ € 150.153, op basis van de kolommenbalans

1.3 Balanstotaal

2009 : € 4.036.167
2010 : € 5.830.775
2011 : € 1.314.282
2012 : € 1.638.609, op basis van de kolommenbalans

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Een eerste inventarisatie leert dat er dertien verzekeringen zijn afgesloten:
- Autoschadeverzekering;
- WEGAM verzekering (twee maal);
- Werk- en Landbouwmaterialenverzekering;
- Transport Goederen en Gereedschappen verzekering;
- CAR-verzekering;
- Brandverzekering;
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
- WGA Eigen Risicoverzekering;
- Collectieve WGA-gat verzekering;
- Collectieve WIA Excedent verzekering;
- Pensioenverzekering;
- Collectieve Ongevallenverzekering.

In de komende tijd zullen deze nader bestudeerd worden en zal met name onderzocht worden 
of premierestitutie kan plaatsvinden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een recht 
op premierestitutie bestaat. De curator heeft op 17 september 2013 een bedrag van € 
10.246,15 ontvangen. Uitzicht op meer premierestitutie is er niet. De verzekeringen zijn 
beëindigd.

1.6 Huur

Langhout Beheer is gevestigd in bedrijfspanden aan de Galvanistraat 4 te Leeuwarden, waar 
ook de overige vennootschappen van de Langhout Groep zijn gevestigd. Deze panden zijn 
eigendom van Paragon B.V. en worden door deze vennootschap verhuurd aan Langhout 
Beheer. De huurovereenkomsten zullen zo spoedig mogelijk door de curator worden 
opgezegd. De huurovereenkomsten zijn opgezegd tegen 5 mei 2013. Na de beëindiging van 
de huurovereenkomsten heeft de verhuurder zich bij monde van haar advocaat beroepen op 
ontruimingskosten, die ten laste van de boedel zouden moeten komen. Onder verwijzing naar 
het arrest van de Hoge Raad van 19 april 2013 (LJN BY 6108) heeft de curator die claim 
afgewezen en zijn bereidheid getoond om de kosten als een concurrente vordering voorlopig 
te willen erkennen. Van of namens de verhuurder zijn geen nieuwe berichten ontvangen, zodat 
ook dit hoofdstuk als afgehandeld beschouwd moet worden.

1.7 Oorzaak faillissement
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Het faillissement van Langhout Beheer hangt nauw samen met het faillissement van haar 
werkmaatschappij Langhout Groep Vastgoedzorg B.V.  en de slechte (financiële) positie 
waarin de overige twee werkmaatschappijen binnen de Langhout Groep verkeren – deze zijn 
gefailleerd op 12 februari 2013 -. De belangrijkste oorzaak van de genoemde faillissementen is 
de huidige financiële crisis en de daarmee samenhangende sterke terugloop van de markt, 
meer in het bijzonder die van de bouw. Het aanbod van werk is daardoor afgenomen, met als 
gevolg een sterke toegenomen concurrentie en dus smalle marges. Volgens de heer Van 
Emmerik heeft daarnaast ook de instabiliteit in de markt geleid tot lagere opbrengsten. 

De heer Van Emmerik heeft aangegeven dat er reeds in het jaar 2010 bij Langhout Groep 
Vastgoedzorg B.V. een reorganisatie heeft plaatsgevonden. En dat 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 verder weten dat ook onderzocht is of 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 Groep Vastgoedzorg B.V. en de slechte positie van de overige 
vennootschappen binnen de Langhout Groep zou zijn geweest. Hiernaar zal een onderzoek 
worden ingesteld. Met verschillende betrokkenen zijn gesprekken gevoerd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

27

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 14 januari 2013 is mondeling en schriftelijk het ontslag aangezegd aan de werknemers. 

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Recente kadastrale recherche 
bevestigt dit.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van Langhout Groep Beheer bestaan uit:
- de kantoorinventaris (bodemzaak), toebehorend aan Langhout Groep Beheer;
- de bedrijfsinventaris (bodemzaak), toebehorend aan Langhout Groep Vastgoedzorg;
- de voorraden (verpand aan de ABN AMRO Bank ("de Bank"));
- het rollend materieel (zoals schaftketen, zeecontainers, aanhangwagens (verpand aan de 
Bank));
- materiaal voor op de werken, zoals steigers en ladders (ten dele verpand aan de Bank).
 
Opgemerkt wordt dat er veel afval moest worden opgeruimd. Met afvalverwerker Gansewinkel 
is dat in goed overleg opgelost.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er hebben zich inmiddels verschillende gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn in de 
overname van de bedrijfsmiddelen. De Bank heeft een taxatie laten uitvoeren naar de waarde 
van de bedrijfsmiddelen. Zoals hierna onder 6.4 wordt aangegeven, is het bedrag dat geboden 
is voor de bedrijfsmiddelen naar het oordeel van de bank en de curator te laag. Om deze 
reden is besloten om over te gaan tot veilen. De online-veiling, georganiseerd door DAAN 
Auctions te Amsterdam, 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.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken van 10%. Van een boedelbijdrage is vanwege 
de veiling geen sprake meer. Wel rekent de curator op een opbrengst van de te veilen 
bodemzaken.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 57 lid 3 Faillissementswet. 
De curator behartigt ten deze derhalve mede de belangen van de fiscus.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Nader overleg met de bestuurder.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De voorraad betreft met name verf en schildersartikelen en behoort grotendeels toe aan 
Langhout Groep Vastgoedzorg. Net als bij de bedrijfsmiddelen werd het bod op de voorraden 
te laag geacht en is ook hier besloten tot een veiling die, zoals hiervoor onder 3.7 reeds is 
vermeld, vanaf 3 mei online zal plaatsvinden. Wat betreft het onderhanden werk is wel 
overeenstemming met een gegadigde bereikt. Verwezen wordt naar hetgeen hierna onder 6 
wordt vermeld.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst is nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%. Vanwege de veiling is de 
boedelbijdrage komen te vervallen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

De klantenbestanden, de naam “Langhout” (met inbegrip van de domein-naamregistraties) en 
met name het onderhanden werk zijn interessant voor een koper. 

Langhout Beheer is eigenaar van aandelen van de Nederlandse Onderhouds Groep Zeist B.V. 
De curator heeft contact gezocht met de directeur van deze groep teneinde te komen tot 
verkoop van die aandelen. Daarover is overeenstemming bereikt. Een bedrag van € 1.078,90 
zal binnenkort worden overgemaakt. Betaling is ontvangen op 7 oktober 2013.

Van de zijde van Strametco B.V. is gevraagd om de domeinnaam Lametco te mogen 
overnemen van Langhout Groep Beheer. Na enige onderhandeling is de koopsom bepaald op 
€ 423,50 en is die voldaan.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator verwijst naar hetgeen onder 6 naar voren wordt gebracht.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De omvang van de debiteurenportefeuille ten tijde van het faillissement bedroeg circa € 
104.299.  De vorderingen betreffen grotendeels intercompany vorderingen. 

4.2 Opbrengst

De debiteuren zijn verpand aan de Bank. Met de bank is gecorrespondeerd over een tweetal 
bijschrijvingen door de verzekeringsmaatschappij De Amersfoortse voor een totaal van € 
1.015,89. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het hier om uitkeringen als gevolg van een 
ongeval van voor de faillietverklaring handelt. Het gaat derhalve om verpande vorderingen die 
aan de bank toekomen.

4.3 Boedelbijdrage

Nadat de Bank de incasso eerst via Langhout Beheer had laten lopen, heeft zij die incasso 
thans bij Lametco B.V. ondergebracht. De Bank heeft nader besloten om de incasso onder te 
brengen bij het kantoor van de curator. Overigens zal de curator niet in het kader van het 
faillissement de incasso ter hand nemen, maar doet een kantoorgenoot dat buiten bezwaar 
van de boedel.
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4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Bank heeft uit hoofde van een (concern)krediet in rekening-courant een vordering 
ingediend van € 989.762,72.

5.2 Leasecontracten

Uit de eerste inventarisatie is gebleken dat diverse vervoersmiddelen zijn geleased. De 
bestaande leasecontracten zullen op korte termijn worden beëindigd. De voertuigen zijn ter 
beschikking van de leasemaatschappij gesteld.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Bank heeft een pandrecht op de kantoor- en bedrijfsinventaris, de bedrijfsmiddelen op de 
werken (steigers, ladders e.d.), rollend materieel, de voorraden en de debiteuren.
De Bank heeft de volgende zekerheden op goederen van alle vennootschappen van de 
Langhout Groep met uitzondering van Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. die 
een eigen positie inneemt (zie hierna sub d en i):
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.;
i. Verpanding van de vorderingen van Langhout Groep Jildert Venema Heerenveen B.V. op 
derden. Deze zekerheid wordt door de curator betwist.

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. 

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. De 
Bank heeft het kantoor van de curator buiten bezwaar van de boedel opdracht gegeven de 
debiteuren van Langhout Groep Vastgoedzorg voor haar te innen.

5.5 Boedelbijdragen

Nu de incasso's van de Bank buiten de boedel om worden afgewikkeld, is er geen sprake van 
een boedelbijdrage. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

5.7 Retentierechten

Niet bekend.

5.8 Reclamerechten

Niet bekend.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring op 8 januari 2013 waren al voorbereidingen getroffen in het 
faillissement van Langhout Groep Vastgoedzorg om onder leiding van uitvoerders van 
Langhout Beheer een aantal werken uit te voeren. Door de invallende vorst was 
buitenschilderwerk niet mogelijk. Aan binnenschilderwerk zijn enige werken uitgevoerd.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Deze is eenvoudig omdat slechts enkele werken zijn uitgevoerd. De administratieve 
verwerking geschiedt op het kantoor van de curator.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Van een doorstart of overname als zodanig is vermoedelijk geen sprake. Er is behoorlijke 
belangstelling voor de overname van activa met inbegrip van onderhanden werken, contracten 
en de klantenportefeuille. Een biedingsprocedure loopt. Een vijftal gegadigden heeft zich 
gemeld, waarvan met één is dooronderhandeld. Het betreft hier Van der Geest Holding B.V. te 
Leeuwarden, die op 28 februari 2013 voor € 10.000,00 immateriële activa (namelijk het 
klantenbestand, goodwill, de naam Langhout, domeinregistraties e.d.), het onderhanden werk 
en de orderportefeuille heeft overgenomen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengst is, zoals hiervoor onder 6.4 al aangegeven, € 10.000,00.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

De boedelbijdrage is in dit geval gelijk aan de opbrengst.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding zal onderzocht worden. Voor dat onderzoek heeft de curator de gegevens 
nodig van de digitale boekhouding van Langhout Groep Beheer en de gefailleerde 
dochtervennootschappen. Die data heeft de curator ontvangen, maar hem is gebleken dat 
deze slechts leesbaar zijn indien hij ook de beschikking krijgt over de "shared directories". Die 
staan op de server die thans in gebruik is bij Strametco B.V./Lametco B.V. en de directie van 
deze vennootschappen is niet bereid om aan afgifte van die "shared directories" dan wel 
kopieën ervan mee te werken. Op verzoek van de curator heeft de Rechter-Commissaris een 
gesprek bepaald met de directeur van de voornoemde vennootschappen, de heer Van 
Emmerik, en de curator onder haar leiding. Dat gesprek heeft plaatsgevonden op 24 
september 2013. De heer Van Emmerik heeft toegezegd te zullen meewerken aan het maken 
van een backup door een door de curator voorgestelde derde. Uiteindelijk heeft de heer Van 
Emmerik zelf een backup aangeleverd, die volledig zou moeten zijn. Deze laat zich niet 
eenvoudig uitlezen en de backup is in handen van een deskundige gegeven, evenwel zonder 
resultaat. Aan de heer Van Emmerik is een nieuwe backup gevraagd. Daarmee waren geen 
problemen. Ik zal binnenkort het onderzoek naar de boekhouding en de 
intercompanyvorderingen beginnen. Aan de heer Van Emmerik zijn vragen gesteld, waarop tot 
op heden nog geen antwoord is ontvangen. Door het faillissement van Laheco B.V. is het voor 
de curator thans gemakkelijker om het geldverkeer tussen Langhout Groep Beheer en Laheco 
in kaart te brengen en te beoordelen. Dit heeft nieuwe vragen opgeleverd die thans worden 
uitgezocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening 2011 is wel gereed 
en gedeponeerd. 

Pagina 10 van 
14

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

03-11-2017Datum:Nummer: 4



7.3 Goedk. Verkl. 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, Deloitte, is 
contact worden opgenomen voor een gesprek onder meer hierover. Dat gesprek heeft 
plaatsgevonden op 15 februari 2013 en heeft door omstandigheden kort geduurd. Conform 
afspraak heb ik bij e-mail van 20 maart 2013 schriftelijke vragen gesteld aan de accountant, 
die hierop op 26 maart jl. heeft geantwoord. Hieruit is onder meer het volgende naar voren 
gekomen:
- de vorige accountant had voor de vaststelling van de omzet zowel de kostprijs, zoals die uit 
de projectadministratie volgde, als de omzet zelf meegenomen. Deloitte heeft, voor zoveel van 
belang, de kostprijs als mutatie in het onderhanden werk meegenomen, hetgeen tot een lagere 
omzet, maar ook tot een lagere kostprijs heeft geleid, met als gevolg dat het resultaat 
hetzelfde is gebleven;
- de vordering van Langhout Beheer op haar moeder, Laheco B.V. is afgewaardeerd van € 
3.575.839 naar nihil. De curator gaat ervan uit dat dit geschied is, omdat er geen verhaal 
mogelijk zou zijn bij Laheco;
- de opbrengsten van Langhout Beheer komen volledig voort uit doorbelastingen aan 
groepsvennootschappen.

De curator zal nader onderzoek doen naar de reden van de afwaardering van de vordering op 
de moeder, Laheco B.V., van ruim € 3,5 miljoen. De accountant is gevraagd om een nadere 
toelichting te geven op die afwaardering waaronder bewijsstuk dat hierover een besluit 
genomen is. Tot op heden heeft de accountant nog niet gereageerd. De accountant kan geen 
verklaring geven, maar verwijst naar de directie, die tot nu toe de vraag onbeantwoord heeft 
gelaten.

In het licht van het voorgaande maar ook eerder heeft de curator de heer Van Emmerik 
gevraagd om jaarstukken over de afgelopen drie jaar van Laheco B.V. De heer Van Emmerik 
heeft toezending toegezegd, maar tot op heden zijn deze stukken, ondanks rappel, niet 
ontvangen.

De accountant heeft bij e-mail van 21 augustus 2013 aangegeven dat het niet aan hem is om 
uitspraken te doen over de waardering van deze vordering. Dat was geen onderdeel van zijn 
opdracht. De curator zal zijn onderzoek voortzetten. Omdat de curator nu het 
boekhoudprogramma digitaal tot zijn beschikking heeft, kan hij nagaan wat de geldstromen 
tussen de Langhout-groep enerzijds en Laheco anderzijds zijn geweest.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hieraan is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het gebruikelijke onderzoek zal plaatsvinden. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Binnenkort 
zal dit besproken worden met de (indirect) bestuurder, de heer Van Emmerik. 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.

De curator heeft besloten nadere rechtsmaatregelen te treffen en is in dat kader bezig 
met het opstarten van een procedure.

7.6 Paulianeus handelen

Het gebruikelijke onderzoek zal plaatsvinden.

7.7 Werkzaamheden

Pagina 12 van 
14

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

03-11-2017Datum:Nummer: 4



8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De vanaf de datum van faillietverklaring verschuldigde huur is een boedel¬vordering. 
Daarnaast zal het UWV een boedelvordering indienen in verband met de door haar verrichte 
betalingen aan werknemers in het kader van de Loongarantieregeling. Het UWV heeft 
inmiddels een boedelvordering ingediend van € 118.840,78.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 460.769,00 (zie bijlage 2 bij verslag nr. 2).

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 111.611,25

8.4 Andere pref. crediteuren

Het Hefpunt te Groningen heeft ter zake van de waterschapslasten een vordering ingediend 
van € 581,39 (zie bijlage 2 bij verslag nr. 2).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

66.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.197.247,09

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 zijn 
aangeschreven. Regelmatig hebben crediteuren vragen gesteld aan de curator die naar 
behoren zijn beantwoord.

8.8 Werkzaamheden

- aanschrijven en correspondentie crediteuren;
- bijhouden van de crediteurenposities.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.
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9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

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, projecten afgemaakt, activa 
verkocht, crediteuren geverifieerd, etc.

10.3 Indiening volgend verslag

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

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

Binnen ongeveer twee weken na 22 oktober 2017.

Binnen ongeveer twee weken na 22 januari 2018.

10.4 Werkzaamheden

Uit het verslag blijkt dat er nog de diverse gebruikelijke werkzaamheden moeten worden 
verricht.

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