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Algemene gegevens
Naam onderneming
Langius Holding B.V.

28-05-2020
1

Gegevens onderneming
Bonnetstraat 18, 6718 XN Ede

28-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Holding en bestuurder van dochtervennootschappen Langius Dienstverlening
en Langius Investment.

28-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 223.140,00

Winst en verlies
€ -14.021,00

Balanstotaal
€ 1.442.492,00

Toelichting financiële gegevens
De omzet bestaat voornamelijk uit het doorbelasten van kosten management
en huisvesting aan de w erkmaatschappijen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-05-2020
1

Toelichting
Geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 7.237,96

03-09-2020
2

€ 12.794,51

03-12-2020
3

€ 12.783,86

01-06-2021
5

€ 12.774,11

31-08-2021
6

€ 11.688,76

28-02-2022
7

€ 9.421,05

30-08-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2020

28-05-2020
1

t/m
27-5-2020
van
3-8-2020

03-09-2020
2

t/m
3-7-2020
van
3-9-2020

03-12-2020
3

t/m
3-5-2020
van
3-12-2020

02-03-2021
4

t/m
2-3-2021
van
2-3-2021

01-06-2021
5

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

31-08-2021
6

t/m
30-8-2021
van
31-8-2021

28-02-2022
7

t/m
27-2-2022
van
28-2-2022
t/m
28-8-2022

Bestede uren

30-08-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 9 min

2

13 uur 39 min

3

2 uur 48 min

4

17 uur 0 min

5

11 uur 45 min

6

19 uur 15 min

7

23 uur 39 min

8

27 uur 30 min

totaal

150 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder van Langius Holding B.V.: D.H. Langius.
Langius Holding B.V. is bestuurder/aandeelhouder van:

28-05-2020
1

Langius Dienstverlening, KvK-nummer: 66176212, gefailleerd op 11
februari 2020
Langius Investment, KvK nummer: 66176212

1.2 Lopende procedures
Voorzover bekend zijn er geen lopende procedures.

28-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gegevens zijn nog niet bekend.

28-05-2020
1

De lopende verzekeringen zijn beëindigd.

31-08-2021
6

1.4 Huur
n.v.t

28-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De w erkmaatschappij Langius Dienstverlening is gefailleerd op 11 februari
2020, daardoor is er geen omzet meer in de holding. Het faillissement is
aangevraagd door een leasemaatschappij.

28-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
28-05-2020
1

Toelichting
Geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De holding w as eigenaar van het bedrijspand aan de Bonnetstraat 18 te Ede.
Dit pand is voor het faillissement op 9 maart 2020 verkocht voor € 947.500.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsw agens

€ 12.794,51

totaal

€ 12.794,51

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

28-05-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de gegevens van het RDW staan 13 w agens geregistreerd op naam
van de holding. 3 w agens zijn aangetroffen op een locatie in Ede en opgehaald
door BCA Autoveilingen. 2 auto's bevinden zich bij garagebedrijven ter
reparatie en zijn opgeëist en zullen w orden opgehaald door BCA.
Volgens de bestuurder zijn er een aantal w agens verkocht, een aantal naar de
sloop en één onbeheerd op een onbekende locatie achtergelaten na pech.
De bestuurder beschikt niet over de volledige documenten en de sleutels. De
aangetroffen w agens verkeren in een deplorabele toestand. Verder onderzoek
vindt plaats.

28-05-2020
1

Inmiddels zijn 8 bedrijfsw agens gelokaliseerd en door BCA Autoveilingen
opgehaald. 6 w agens zijn geveild, 2 zullen nog geveild w orden maar dit is in
afw achting van de aanvraag van vervangende kentekenbew ijzen.
De w agens verkeren in slechte staat van onderhoud en sleutels en/of de
kentekenbew ijzen ontbreken veelal.
Het onderzoek naar de overige bedrijfsw agens zal w orden voortgezet.

03-09-2020
2

Inmiddels zijn 8 bedrijfsw agens geveild. De totale opbrengst bedraagt €
16.675,00, na aftrek van de veilingkosten € 12.794,51.

03-12-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De pandhouder (Rabobank) is voldaan zodat het bodemvoorrecht op verpande
bodemzaken niet meer aan de orde is. Overigens zijn er geen bodemzaken.

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

28-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

28-05-2020
1

De Rabobank had een vordering van € 949.413 terzake een hypothecaire
lening voor het bedrijfspand en een krediet in rekening-courant.
De netto opbrengst van de verkoop van het pand ad € 934.430 is aangew end
ter aflossing van de hypothecaire lening van de Rabobank. De restantvordering (behoudens rente en kosten) is betaald door Langius
Dienstverlening.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten (meer) in de holding aangetroffen.

28-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft de volgende zekerheden bedongen:
het recht van eerste hypotheek op het bedrijfspand;
hoofdelijke aansprakelijkheid van holding en de w erkmaatschappijen;
verpanding van inventaris, transportmiddelen, voorraden;
borgstelling ad € 100.000,- verleend door D.H. Langius;
vaste borgtocht ad € 200.000,- uit hoofde van Staatsgegarandeerde
lening.

5.4 Separatistenpositie

28-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft na verkoop van het bedrijfspand en na betaling door
Langius Dienstverlening BV afstand gedaan van haar pandrechten in de
Holding (en Langius Dienstverlening).
Voor een bedrag aan rente en kosten w ordt de bestuurder nog door de
Rabobank aangesproken.

28-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Tw ee bedrijfsw agens staan nog na uitvoering van een reparatie bij
garagebedrijven, die zich op een retentierecht hebben beroepen. De curator
heeft de auto's opgeëist en deze zullen door BCA w orden opgehaald en
geveild.

28-05-2020
1

De garagebedrijven hebben de auto's afgegeven en deze zijn vervolgens
geveild.

31-08-2021
6

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is per datum faillissement gestaakt.

28-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
niet van toepassing

03-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassin g

03-09-2020
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd verzorgd door een accountantskantoor. Over 2018 is
geen jaarrekening samengesteld. Nader onderzoek zal nog w orden verricht.

28-05-2020
1

Over 2018 is w el aangifte voor de vennootschapsbelasting gedaan. De
gegevens om een jaarrekening samen te stellen w aren dus w el aanw ezig.
Onduidelijk is w aarom er desondanks geen jaarrekening is samengesteld.

31-08-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 2 juni 2019. De
jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd. Er is derhalve niet aan de
deponeringsplicht voldaan.

28-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. gezien de omvang van de onderneming.

28-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit moet nog onderzocht w orden.

28-05-2020
1

De holding is opgericht op 1 juni 2016, de aandelen zijn volgestort door
inbreng van de onderneming Langius Transport.

03-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

28-05-2020
1

Toelichting
Er is in ieder geval sprake van w anbeleid vanw ege het niet voldoen aan de
deponeringsplicht. Nader onderzocht zal nog w orden of er overigens sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

Ja

03-09-2020
2

Toelichting
Verder onderzoek zal nog plaatsvinden.

Ja

02-03-2021
4

Toelichting
Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

01-06-2021
5

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Ja
Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur richt zich met name op het bestuur
door Langius Holding BV van de w erkmaatschappij Langius Dienstverlening BV.
Verw ezen w ordt naar de verslagen in het faillissement van Langius
Dienstverlening BV.

31-08-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-05-2020
1

Toelichting
Een aantal voor het faillissement verrichte transacties zullen nader onderzocht
w orden. Dit betreft de verkoop van een aantal auto's en de verkoop van een
aandelenpakket.

In onderzoek

03-09-2020
2

Ja

02-03-2021
4

Toelichting
1. Op 11 februari 2020 zijn 3 bedrijfsw agens overgedragen aan K. Spruijt, die
onder de naam KR Transport en Logistieke Dienstverlening koeriersdiensten
verrichtte voor Langius Dienstverlening. De facturen voor deze overdracht (3 x
€ 7.865,00) zijn niet betaald, maar deze zijn verrekend met nog openstaande
facturen voor de koeriersdiensten.
De curator heeft op grond van artikel 42 Fw . de nietigheid van deze transactie
ingeroepen.
2. Door Langius Holding zijn op 21 februari 2020 48 aandelen in de Foodhallen
BV te Arnhem overgedragen voor € 15.000,- w aarbij € 10.000,- is verrekend
met een lening. De aandelen zijn medio 2019 door Langius Holding verw orven
voor € 50.000,-. Deze transactie is nog in onderzoek.

In onderzoek

01-06-2021
5

Toelichting
De verrekening voor de verrichte koeriersdiensten heeft blijkens een
schriftelijke verrekeningsverklaring plaatsgevonden tussen KR Transport en
Langius Investment BV. Langius Holding BV is hier geen partij bij, Langius
Holding en KR Transport zijn evenmin over en w eer schuldeiser, zodat de
facturen van Langius Holding voor de verkoop van 3 bedrijfsw agens niet door
de verrekeningsverklaring voldaan (kunnen) zijn.
KR Transport is nogmaals tot betaling gesommeerd en zonodig zal tot verdere
invordering w orden overgegaan.
Het onderzoek naar de overdracht van een aandelen pakket is nog niet
afgerond.

Ja

31-08-2021
6

Toelichting
Op 23 augustus 2021 is de dagvaarding betekend w aarbij de vordering is
ingesteld tot betaling van de facturen voor de overgenomen 3 bedrijfsw agens,
in totaal ten bedrage van € 23.595,- exclusief rente en kosten.
De verkoop van het aandelenpakket in de Foodhallen BV op 21 februari 2020 is
nog in onderzoek. Er is om toelichting verzocht op de totstandkoming van de
w aardebepaling.

28-02-2022
Toelichting

De vordering tot betaling van de overgenomen bedrijfsw agens is afgew ezen,
zie verder onder punt 9.

7

Door de accountant van Langius is een toelichting verstrekt op de
w aardebepaling van de aandelen in de Foodhallen B.V. Het onderzoek is
verder nog niet afgerond.

Toelichting

30-08-2022
8

Niet gebleken is/niet aantoonbaar is dat de koopsom van de aandelen
(evident) beneden de w erkelijke w aarde ligt en dat de koper de w etenschap
heeft gehad dat hierdoor sprake w as van benadeling van crediteuren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is nog niet afgerond.

03-12-2020
3

Zie hierna onder plan van aanpak.

31-08-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144.919,64

28-05-2020
1

Toelichting
De fiscale vordeirng betsstaat uit LH, OB, Vpb en MRB vanaf mei 2018.

€ 148.879,64

03-09-2020
2

Toelichting
De totale vordering van belastingdienst bestaat uit:
Loonheffing: € 37.980,00
Omzetbelasting: € 81.595,64
Vennootschapsbelasting: € 19.270,00
Motorrijtuigenbelasting: € 5.223,00
Rente: € 4.811,00

€ 148.868,64

02-03-2021
4

Toelichting
De totale vordering van belastingdienst bestaat uit:
Loonheffing: € 37.980,00
Omzetbelasting: € 81.595,64
Vennootschapsbelasting: € 19.270,00
Motorrijtuigenbelasting: € 5.212,00
Rente: € 4.811,00

€ 149.850,64
Toelichting
De totale vordering van belastingdienst bestaat uit:
Loonheffing: € 37.980,00
Omzetbelasting: € 81.595,64
Vennootschapsbelasting: € 19.270,00
Motorrijtuigenbelasting: € 6.194,00
Rente: € 4.811,00

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

01-06-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 709,12

03-12-2020
3

Toelichting
Het GBLT heeft een preferente vordering ingediend van € 709,12.

€ 2.451,12

02-03-2021
4

Toelichting
De andere preferente crediteuren bestaan uit:
GBLT: € 709,12
Faillissementsaanvrage: 1.742,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

28-05-2020
1

5

03-09-2020
2

6

03-12-2020
3

7

02-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.410,88

28-05-2020
1

€ 41.196,64

03-09-2020
2

€ 41.636,66

03-12-2020
3

€ 141.015,98

02-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement zal w aarschijnlijk w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-12-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
K.C. Spruijt, vhodn KR Transport en Logistieke Dienstverlening.

28-02-2022
7

9.2 Aard procedures
Vordering tot betaling van facturen voor 3 overgenomen bedrijfsw agens, in
totaal ten bedrage van € 23.595,- exclusief rente en kosten.

28-02-2022
7

9.3 Stand procedures
Op 19 januari 2022 is vonnis gew ezen. De vordering is afgew ezen. Een nadere
analyse van dit vonnis moet nog plaatsvinden.

28-02-2022
7

Tegen het afw ijzend vonnis van de rechtbank is appel ingesteld. De memorie
van grieven en de memorie van antw oord zijn door partijen genomen. Medio
september zal het hof een beslissing nemen of er w el of geen mondelinge
behandeling na memorie van antw oord komt.

30-08-2022
8

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Verdere inventarisatie van het w agenpark.
2. Onderzoek rechtmatigheid en boekhoudplicht.

28-05-2020
1

Voornoemde w erkzaamheden zullen nog verder w orden voortgezet.

03-09-2020
2

Afronden onderzoek rechtmatigheid.

03-12-2020
3

1. Verdere behandeling van de ingeroepen pauliana van de transactie
overdracht 3 bedrijfsw agens.
2. Verder onderzoek naar transactie overdracht aandelen Fooodhallen BV.
3. Verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Voornoemde punten zullen ook in de komende verslagperiode nog behandeld
w orden.

02-03-2021
4

01-06-2021
5
31-08-2021

1. Voortzetten procedure verkoop bedrijfsw agens.

1. Voortzetten procedure verkoop bedrijfsw agens.
2. Onderzoek verkoop aandelenpakket Foodhallen BV.

1. Analyse van het vonnis inzake verkoop bedrijfsw agens.
2. Onderzoek overdracht aandelen Foodhallen BV.

Hoger beroep procedure.

6

28-02-2022
7

30-08-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

28-05-2020
1

Nog niet in te schatten

01-06-2021
5

Nog niet in te schatten.

31-08-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
28-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-08-2022
8

