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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Langhout Groep Bouwmontage en Folietechniek B.V. 15-05-2018 
 6

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

15-05-2018 
 6

2010: nihil
2011: nihil
2012: € 54.258,00, op basis van de kolommenbalans

15-05-2018 
 6

0 15-05-2018 
 6

Verslagnummer 11
Datum verslag 27-08-2019
Insolventienummer F.17/13/52
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000011074:F002
Datum uitspraak 12-02-2013

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr C. Grondsma

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=8e8e50cb-bdee-e611-80dc-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c85b3f52-0fcf-e411-9ff5-005056ac6930


Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

€ 421,37 15-05-2018 
 6

€ 421,89 03-08-2018 
 7

€ 422,42 14-11-2018 
 8

€ 422,60 12-02-2019 
 9

van 
23-1-2018

t/m 
22-4-2018

15-05-2018 
 6

van 
23-4-2018

t/m 
22-7-2018

03-08-2018 
 7

van 
23-7-2018

t/m 
22-10-2018

14-11-2018 
 8

van 
23-10-2018

t/m 
22-1-2019

12-02-2019 
 9

van 
23-1-2019

t/m 
22-4-2019

20-05-2019 
 10

van 
23-4-2019

t/m 
22-7-2019

27-08-2019
 11



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslagperiode Bestede uren

6 0,20 uur

7 0,20 uur

8 0,33 uur

9 0,33 uur

10 0,33 uur

11 0,33 uur

totaal 1,73 uur

1. Inventarisatie

Zie verslag nr. 21 d.d. 8 februari 2018. 15-05-2018 
 6

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Toelichting 
Verslag nr. 21 d.d. 8 februari 2018:
De heer Van Emmerik en mevrouw Post zijn inmiddels gedagvaard. Voor beiden 
heeft zich een advocaat gesteld. Er is uitstel verleend voor het indienen van 
een conclusie van antwoord tot 14 februari 2018.

Verslag d.d. 15 mei 2018:
Er is nogmaals uitstel verleend voor het indienen van een conclusie van 
antwoord tot 14 maart 2018. De advocaten van de heer Van Emmerik en 
mevrouw Post deden een verzoek hiertoe omdat zij in afwachting waren van 
informatie van derden. Omdat de advocaten hebben aangegeven uitstel te 
w illen omdat zij in afwachting waren van nieuwe informatie van derden, heeft 

15-05-2018 
 6



7.6 Paulianeus handelen

de curator enkel daarom, nog een laatste keer ingestemd met het verzoek om 
uitstel.

Omdat de advocaat van de heer Van Emmerik, mr. Hemmes, op 1 maart 2018 
plotseling kwam te overlijden, is door mr. Gevers, advocaat van mevrouw Post, 
opnieuw verzocht om uitstel voor het indienen van een conclusie van 
antwoord. Dit heeft hij mede gedaan voor de heer Van Emmerik. Gelet op de 
situatie heeft de curator ingestemd met het verzoek van mr. Gevers om de 
termijn voor het indienen van de conclusie van antwoord met twee weken uit 
te stellen tot 28 maart 2018. Op 28 maart 2018 is namens mevrouw Post de 
conclusie van antwoord ingediend. 

Vanwege het overlijden van mr. Hemmes is op 14 maart 2018 de procedure ex 
artikel 226 Rv geschorst. Op 28 maart 2018 heeft mr. Bussink zich gesteld 
namens de heer Van Emmerik. Op 25 april 2018 is de conclusie van antwoord 
namens de heer Van Emmerik ingediend. 

Nadat de conclusies van antwoord zijn ingediend, heeft de rechtbank bepaald 
dat op 9 mei 2018 een beraad comparitie na antwoord zal plaatsvinden.

Toelichting 
Verslag nr. 23 d.d. 3 augustus 2018:
Op 9 mei 2018 heeft de rechtbank een beraad comparitie na antwoord 
gehouden. De curator heeft de mogelijkheid gekregen te repliceren op de 
namens mevrouw Post en de heer Van Emmerik ingediende conclusies van 
antwoord. 

Namens de curator is ten behoeve van de rolzitting van 20 juni 2018 een 
conclusie van repliek ingediend. Ter rolle van 1 augustus 2018 is hierop 
gereageerd namens mevrouw Post en de heer Van Emmerik in een conclusie 
van dupliek.

De zaak is vervolgens aangehouden tot 15 augustus 2018. Partijen mogen 
zich dan uitlaten ex artikel 2.11 procesreglement.

03-08-2018 
 7

Toelichting 
Verslag nr. 24 d.d. 14 november 2018:
De heer Van Emmerik en mevrouw Post hebben pleidooi verzocht. Vervolgens 
is er een datum bepaald voor dit pleidooi op 28 februari 2019.

14-11-2018 
 8

Toelichting 
Verslag nr. 25 d.d. 12 februari 2019:
Op 28 februari 2019 vindt het pleidooi plaats.

12-02-2019 
 9

Nee

Toelichting 
Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Na het pleidooi is op 10 april 2019 door de Rechtbank Noord-Nederland vonnis 
gewezen. De vorderingen van de curator wegens onbehoorlijk bestuur zijn 
afgewezen. De curator zal geen hoger beroep instellen, en het faillissement 
gaan afw ikkelen.

20-05-2019 
 10



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nee 20-05-2019 
 10



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 20.839,00

Toelichting 
Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Dit betreft de proceskostenveroordeling uit de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

20-05-2019 
 10

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

15-05-2018 
 6

33 15-05-2018 
 6

€ 556.729,24 15-05-2018 
 6

Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten. Er is 
onvoldoende actief om de boedelcrediteuren geheel te voldoen.

20-05-2019 
 10



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

De heer A.W.P.T. van Emmerik en mevrouw P.L. Post. 14-11-2018 
 8

Bestuurdersaansprakelijkheid. 14-11-2018 
 8

Pleidooi op 28 februari 2019. 14-11-2018 
 8

Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Na het pleidooi is op 10 april 2019 door de Rechtbank Noord-Nederland vonnis 
gewezen. De vorderingen van de curator wegens onbehoorlijk bestuur zijn 
afgewezen. De curator zal geen hoger beroep instellen, en het faillissement 
gaan afw ikkelen.

20-05-2019 
 10

Afwachten pleidooi. 14-11-2018 
 8

Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Gedurende de verslagperiode is het pleidooi geweest, en er is vonnis 
gewezen.

20-05-2019 
 10



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Afwachten procedure bestuurdersaansprakelijkheid. 14-11-2018 
 8

Verslag nr. 26 d.d. 20 mei 2019:
Afw ikkeling faillissement. Voordracht opheffing faillissement wegens gebrek 
aan baten.

20-05-2019 
 10

Verslag nr. 27 d.d. 27 augustus 2019:
Het faillissement is bijna gereed om te worden afgewikkeld. Echter, de 
garantstellingsregeling die verkregen was ten behoeve van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is nog niet afgerond. Het is nog 
wachten op de uitkering van het Ministerie voor de 
proceskostenveroordeling. Hierna kan het faillissement snel worden 
afgewikkeld.

27-08-2019
 11

27-11-2019 27-08-2019 
 11

Bijlagen
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