Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

20
04-01-2022
F.18/16/229
NL:TZ:0000008743:F001
25-10-2016

R-C
Curator

mr. D.J. Klijn
mr P. van Rossum

Algemene gegevens
Naam onderneming
Lapremon B.V.

04-07-2018
7

Gegevens onderneming
Lapremon BV, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende te Emmer
Compascuum
aan de Rademakersstraat 10.

04-07-2018
7

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is aangegeven dat de activiteiten bestaan uit "overige
gespecialiseerde
w erkzaamheden in de bouw (rest), w and- en gevelmontagebedrijf." Op de
w ebsite van
Lapremon BV is aangegeven dat het bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen
van Prefab
betonelementen voor zow el w oningbouw als utiliteitsbouw .

04-07-2018
7

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog onbekend. In afw achting van de administratie van de accountant (Zijlstra).

Gemiddeld aantal personeelsleden

04-07-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

04-07-2018
7

Boedelsaldo
€ 1.420,66

04-07-2018
7

€ 1.423,02

18-10-2018
8

€ 1.423,62

06-02-2019
9

€ 1.415,67

27-05-2020
14

€ 1.915,67

29-09-2021
19

€ 4.915,67

04-01-2022
20

Verslagperiode
van
15-3-2018

04-07-2018
7

t/m
18-6-2018
van
19-6-2018

18-10-2018
8

t/m
17-10-2018
van
18-10-2018

06-02-2019
9

t/m
28-1-2019
van
29-1-2019

14-05-2019
10

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019
t/m
7-8-2019

12-08-2019
11

van
8-8-2019

14-11-2019
12

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

20-02-2020
13

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

27-05-2020
14

t/m
19-5-2020
van
20-5-2021

03-09-2020
15

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

08-12-2020
16

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

16-03-2021
17

t/m
14-3-2021
van
19-6-2021

29-09-2021
19

t/m
26-9-2021
van
27-9-2021
t/m
3-1-2022

Bestede uren

04-01-2022
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

3 uur 12 min

8

4 uur 6 min

9

1 uur 30 min

10

3 uur 54 min

11

1 uur 0 min

12

0 uur 30 min

13

1 uur 12 min

14

4 uur 24 min

15

26 uur 6 min

16

13 uur 54 min

17

3 uur 6 min

18

1 uur 12 min

19

3 uur 54 min

20

1 uur 0 min

totaal

69 uur 0 min

Toelichting bestede uren
mr. P. van Rossum: 1,60 uur
mw . E. Moekotte: 1,60 uur

04-07-2018
7

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 120,70
mr. P. van Rossum: 2,30 uur
mw . E. Moekotte: 1,50 uur
mw . T. Bravenboer: 0,30 uur

18-10-2018
8

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 124,80
mr. P. van Rossum: 0,60 uur
mw . E. Moekotte: 0,90 uur

06-02-2019
9

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 126,30
mr. P. van Rossum: 3,10 uur
mw . E. Moekotte: 0,60 uur
mw . T. Bravenboer: 0,20 uur

14-05-2019
10

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 130,20
mr. P. van Rossum: 0,50 uur
mw . E. Moekotte: 0,50 uur
N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 131,20

12-08-2019
11

mw . E. Moekotte: 0,50 uur

14-11-2019
12

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 131,70
mr. P. van Rossum: 0,50 uur
mw . E. Moekotte: 0,50 uur
mw . T. Bravenboer: 0,20 uur

20-02-2020
13

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 132,90
mr. P. van Rossum: 3,30 uur
mw . E. Moekotte: 0,90 uur
mw . T. Bravenboer: 0,20 uur

27-05-2020
14

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 137,30
mr. P. van Rossum: 16,00 uur
mw . E. Moekotte: 9,7 uur
mw . S.W . Veenstra: 0,40 uur

03-09-2020
15

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 163,40
mr. P. van Rossum: 13,30 uur
mw . E. Moekotte: 0,6 uur

08-12-2020
16

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 177,30
mr. P. van Rossum: 2,70 uur
mw . E. Moekotte: 0,4 uur

16-03-2021
17

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 180,40
mr. P. van Rossum: 0,70 uur
mw . E. Moekotte: 0,4 uur
mw . T. Bravenboer: 0,1 uur

21-06-2021
18

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 181,60
mr. P. van Rossum: 3,90 uur
mw . E. Moekotte: 0,5 uur

29-09-2021
19

N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 185,50
mr. P. van Rossum: 0,60 uur
mw . E. Moekotte: 0,40 uur
N.B.: het totaal aantal bestede uren bedraagt 186,50

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

04-01-2022
20

Enig bestuurder en aandeelhouder is Lambers Beheer BV. Lambers Holding BV
is enig
bestuurder en aandeelhouder van Lambers Beheer BV, en de heer J.F.
Lambers is enig
aandeelhouder en bestuurder van Lambers Holding BV.

04-07-2018
7

1.2 Lopende procedures
Via de postblokkade w orden geen stukken ontvangen ten aanzien van nog
lopende
procedures, derhalve gaat de curator er vooralsnog vanuit dat er geen
procedures aanhangig
zijn.

04-07-2018
7

1.3 Verzekeringen
De heer Lambers heeft een tw eetal e-mails doorgezonden w aaruit blijkt dat er
een Bedrijven
Compact Polis is afgesloten bij Interpolis. Voorts zijn via NSP Adviesgroep naar
alle
w aarschijnlijkheid 2 polissen afgesloten w aaronder een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

04-07-2018
7

1.4 Huur
Nog onbekend. Uit onderzoek is w el gebleken dat het pand aan de
Rademakerstraat 10 te
Emmer Compascuum op naam staat van Lambers Beheer BV.
Lambers Beheer BV is tevens failliet verklaard per 28 februari 2017, en het
pand is in opdracht
van de hypotheekhouder verkocht.

1.5 Oorzaak faillissement

04-07-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
In eerste instantie is het niet mogelijk gebleken om contact te leggen met de
heer J.F.
Lambers: de bekende telefoonnummers zijn niet meer in gebruik, en de heer
Lambers
reageerde niet op de brief met het verzoek contact op te nemen met de
curator. Voorts w as
het pand aan de Rademakerstraat 10 te Emmer-Compascuum afgesloten en
w as er niemand
aanw ezig.
Uiteindelijk heeft de vrouw van de heer Lambers contact opgenomen met de
curator. Bij de
eerste bespreking w as de heer Lambers niet aanw ezig. Mevrouw Lambers
heeft w el
aantekeningen van de heer Lambers meegenomen w aarin in het kort de
volgende oorzaken
van het faillissement zijn aangegeven:
- het overstappen van een aantal personeelsleden naar een andere
w erkgever;
- de vereiste NEN-verklaring ontving Lambers niet van het uitzendbureau De
Rondw eg, ten
gevolge w aarvan Lambers het uitzendbureau niet meer mocht betalen (m.u.v.
het G-rekening
gedeelte). Hierdoor is de vordering van De Rondw eg opgelopen.
- De heer Lambers geeft aan dat er vervolgens verhalen rondgingen dat
Lapremon BV niet
w ilde betalen w aardoor hij een slechte naam kreeg.
- Het leggen van beslag door De Rondw eg onder BAM voor een bedrag van
ruim € 80.000,--.
- De lange betalingstermijnen aangehouden door debiteuren.

04-07-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens het handelsregister is er sprake van 10 w erkzame personen, echter
het UW V is bekend met 5 w erknemers. Mevrouw lambers geeft aan dat er 2 á
3 mensen in vaste dienst
w aren en dat zij zelf w at schoonmaakw erkzaamheden verrichtte. Mevrouw
Lambers geeft aan
dat al het personeel per eind juni/begin juli 2016 uit dienst is getreden en
w eer w erkzaam zijn
voor andere w erkgevers.

04-07-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

04-07-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Bekijken ontvangen stukken, correspondentie met het UW V en bespreking met
mevrouw
Lambers. De w erkzaamheden zijn afgerond.

04-07-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen voor zover thans bekend.

04-07-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Raadplegen kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

04-07-2018
7

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris (kasten, bureau's, bureaustoelen, vaste telefoons, printers etc).

04-07-2018
7

De aanw ezige inventaris is samen met het pand verkocht. Gezien de beperkte
en verouderde
inventaris is geen aparte koopprijs voldaan voor deze zaken. Het los verkopen
van de
inventaris w as niet opportuun gezien de kosten die daarvoor gemaakt zouden
moeten w orden.
Bovendien valt de inventaris en voorraad onder het pandrecht van de
Rabobank, en zou de
opbrengst toekomen aan de Rabobank.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met mevrouw Lambers en bezichtiging van het pand aan de
Rademakerstraat 10.

04-07-2018
7

Er dient nog afstemming met de Rabobank plaats te vinden ten aanzien van de
uitw inning van het actief.
Overleg met de Rabobank over de verkoop van het pand en de inventaris en
voorraad.
Bekijken koopovereenkomst en voorleggen van de koopovereenkomst aan de
rechter-commissaris.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Kleine voorraad restmateriaal.
De aanw ezige voorraad is samen met het pand verkocht. Gezien de beperkte
voorraad is
geen aparte koopprijs voldaan voor deze zaken. Het los verkopen van de
voorraad w as niet
opportuun gezien de kosten die daarvoor gemaakt zouden moeten w orden.
Bovendien valt de
inventaris en voorraad onder het pandrecht van de Rabobank, en zou de
opbrengst toekomen
aan de Rabobank.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-07-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er dient nog afstemming met de Rabobank plaats te vinden ten aanzien van de
uitw inning van het actief.

04-07-2018
7

Overleg met de Rabobank over de verkoop van het pand en de inventaris en
voorraad.
Bekijken koopovereenkomst en voorleggen van de koopovereenkomst aan de
rechter-commissaris.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Caravan met kenteken W G-01-GP.

04-07-2018
7

De caravan is samen met het pand verkocht. Gezien de staat w aarin de
caravan verkeerde is
geen aparte koopprijs voldaan voor dit onderdeel. Het los verkopen van de
caravan w as niet
opportuun gezien de kosten die daarvoor gemaakt zouden moeten w orden.
Bovendien valt de
inventaris en voorraad onder het pandrecht van de Rabobank, en zou de
opbrengst toekomen
aan de Rabobank.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met mevrouw Lambers en bezichtiging van het pand aan de
Rademakerstraat 10.
Er dient nog afstemming met de Rabobank plaats te vinden ten aanzien van de
uitw inning van het actief.
Overleg met de Rabobank over de verkoop van het pand en de inventaris en
voorraad.
Bekijken koopovereenkomst en voorleggen van de koopovereenkomst aan de
rechter-commissaris.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

04-07-2018
7

Toelichting debiteuren
Van de heer Lambers is een overzicht ontvangen van de openstaande
debiteuren per 8 juni
2016: het betreft negen debiteuren voor in totaal een bedrag ter hoogte van €
139.343,21.
De curator dient nog een boedelbijdrage af te spreken met de Rabobank
Emmen-Coevorden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04-07-2018
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met de heer en mevrouw Lambers.

04-07-2018
7

Er dient nog afstemming met de Rabobank plaats te vinden ten aanzien van
het incasseren
van de debiteuren.
De afstemming tussen de curator en de Rabobank heeft plaatsgevonden:
afgesproken is dat
de curator zal de incassow erkzaamheden opstarten.
Bij brief van 22 augustus 2017 zijn de bekende debiteuren aangeschreven.
Bestuderen en verw erken binnengekomen reactie, bij elkaar zoeken
onderliggende facturen,
bijw erken overzicht debiteuren, versturen specificatie vordering van de
debiteuren en
aanschrijven debiteuren w aarvan nog geen reactie w as ontvangen. De
debiteuren w orden in
januari 2018 met de heer Lambers en zijn accountant besproken.
De debiteuren zijn met de heer Lambers en de accountant besproken. Op
grond van de
verkregen nadere informatie zullen de debiteuren opnieuw w orden
aangeschreven en
gesommeerd tot betaling.
Omdat er toch nog onduidelijkheden w aren inzake de debiteuren heeft de
curator opnieuw informatie opgevraagd bij de heer Lambers en de accountant.
Deze informatie heeft de curator inmiddels ontvangen. De debiteuren zullen
thans w orden aanschreven.

18-10-2018
8

Na onderzoek is gebleken dat er nog 2 debiteuren dienen te w orden
aangeschreven. De overige debiteuren hebben de vordering reeds voor datum
faillissement voldaan en/of terecht betw ist.

06-02-2019
9

De tw ee nog openstaande debiteuren hebben inmiddels een sommatie tot
betaling ontvangen. Tot op heden hebben deze debiteuren geen betaling
verricht en/of inhoudelijk gereageerd.
De curator zal thans in overleg treden met de Rabobank aangaande het
incasseren van de debiteuren.

14-05-2019
10

Het is niet gelukt om debiteuren te incasseren. De vordering van een
omvangrijke debiteur (BAM) w as voor datum faillissement gecedeerd aan een
crediteur. De overige debiteuren betw isten de vorderingen. De
w erkzaamheden zijn afgerond.

14-11-2019
12

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

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft een vordering ten bedrage van € 10.793,65 ingediend.
Daarnaast heeft de Rabobank Emmen-Coevorden een vordering ingediend ten
bedrage van € 246.154,65.

04-07-2018
7

De vordering van de ING bank is verw ijderd van de lijst van voorlopig erkende
crediteuren. Uit onderzoek is gebleken dat de vordering is ontstaan vanuit een
derdenbeslag: de vordering is door de ING Bank voldaan vanuit de
kredietruimte. Het beslag heeft in eerste instantie doel getroffen, echter
aangezien de ING Bank het betreffende beslagexploot niet direct in
behandeling heeft genomen, heeft Lapremon BV na het gelegde beslag nog
gelden kunnen opnemen. De vordering van de beslaglegger is vervolgens
voldaan vanuit de kredietruimte, hetgeen niet mogelijk is (Hoge Raad, 29-102004). Gezien het vorenstaande en aangezien de ING bank heeft verzuimd het
bedrag dat w as getroffen door het beslag veilig te stellen is de vordering van
de ING Bank verw ijderd van de lijst van voorlopige erkende schuldeisers. De
ING Bank is in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze intrekking,
echter heeft dat niet gedaan.
Na verkoop van het actief heeft de Rabobank Emmen-Coevorden per e-mail
van 18 augustus
2017 kenbaar gemaakt dat de restantvordering van de bank € 19.243,06
bedraagt. De
vordering van de Rabobank Emmen-Coevorden is aangepast op de lijst van
voorlopig erkende crediteuren.

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank is aangeschreven in verband met het controleren van
bankafschriften over de periode 01-01-2015 - 31-12-2016.

27-05-2020
14

5.2 Leasecontracten
Ford Credit heeft aangegeven dat er sprake is van een drietal Financial Lease
overeenkomsten. Mevrouw Lambers geeft aan dat een van de voertuigen
medio oktober 2016 is ingeleverd en een tw eede voertuig begin november
2016.
Na bestudering van de leasecontracten en overleg met een taxateur heeft de
curator
geconcludeerd dat ook het derde voertuig kan w orden ingeleverd. Mevrouw
Lambers is
verzocht het voertuig per omgaande in te leveren bij de leasemaatschappij.
Uiteindelijk is het laatste voertuig na enig aandringen van zow el mw . J.
Haarsma als de
leasemaatschappij ook ingeleverd. De leasemaatschappij heeft aangegeven
dat de voertuigen w orden verkocht.
De drie voertuigen zijn inmiddels verkocht. Ten aanzien van tw ee van de drie
contracten blijft een restantvordering staan, die geplaatst zal w orden op de
lijst van voorlopig erkende
schuldeisers. ten aanzien van het derde contract resteert een creditsaldo ter
hoogte van €
1.513,--: dit bedrag is door Ford Credit overgemaakt op de boedelrekening.

5.3 Beschrijving zekerheden

04-07-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank Emmen-Coevorden heeft aangegeven dat de volgende
zekerheden zijn
verstrekt:

04-07-2018
7

- een 1e hypotheek op het pand aan de Rademakerstraat 10 te EmmerCompascuum;
- een pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraad,
transportmiddelen en
debiteuren;
- een borgstelling van € 25.000,-- verleend door de heer J.F. Lambers;
- verpanding van de huurpenningen betreffende de huur van het bedrijfspand;
- verpanding van de huurpenningen betreffende de huur van een
telescoopkraan FAUN
ATF70-4.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op dit moment hebben tw ee crediteuren een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud,
betreffende geleverde goederen vanaf medio maart tot en met medio juni
2016.
Er is navraag gedaan bij de heer Lambers: de goederen zijn niet meer
aanw ezig. De
De betreffende crediteuren zijn geïnformeerd.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-07-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestudering ontvangen stukken, correspondentie met Ford Credit, bespreking
met mevrouw
Lambers.

04-07-2018
7

Correspondentie met Ford Credit, bespreking met de heer Lambers,
correspondentie met de
crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
Correspondentie met Ford Credit en de ING Bank NV.
Correspondentie met de Rabobank Emmen-Coevorden.
Afstemming met de bank omtrent de debiteuren (in verband met het
pandrecht).
De curator heeft met de Rabobank afgesproken dat hij de
incassow erkzaamheden zal
voortzetten.
Het incasseren van de openstaande debiteuren is tot heden niet gelukt. De
curator zal thans in overleg treden met de Rabobank aangaande het
incasseren van de debiteuren.

14-05-2019
10

De curator zal de Rabobank informeren dat hij zijn buitengerechtelijke
w erkzaamheden in het kader van het incasseren van de debiteuren heeft
beëindigd. Het niet is gelukt om debiteuren te incasseren.

14-11-2019
12

De ING Bank is aangeschreven in verband met het controleren van
bankafschriften over de periode 01-01-2015 - 31-12-2016.

27-05-2020
14

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek is nog gaande.

04-07-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over boekjaar 2014
is gedeponeerd
op 31 december 2015.

04-07-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Naar alle w aarschijnlijkheid valt de vennootschap binnen de door de w et in
artikel 2:396 lid 1
BW gestelde grenzen, en is de vennootschap vrijgesteld van
accountantscontrole.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

04-07-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog onbekend.

04-07-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

04-07-2018
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

04-07-2018
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestudering ontvangen stukken.

04-07-2018
7

De informatievoorziening verloopt moeizaam, voorts is de administratie niet
bijgew erkt en
eenvoudig na te gaan. Derhalve verloopt het onderzoek naar de
boekhoudplicht en de
rechtshandelingen voor faillissement nogal moeizaam. De bestuurder zal
nogmaals w orden
verzocht om aanvullende stukken aan te leveren.
De bestuurder is per e-mail herhaaldelijk verzocht de ontbrekende stukken aan
te leveren: bij de laatste e-mail is een termijn gegeven tot en met 12 juni jl.
Tot op heden is nog geen enkele reactie ontvangen van de heer Lambers. De
heer Lambers zal daarom w orden opgeroepen om te verschijnen op kantoor bij
de curator.
De heer Lambers is ondanks herhaalde oproepen, zow el per e-mail als per
post niet
verschenen op de afspraak. De laatste oproep is voor een bespreking bij de
curator op kantoor op 5 september 2017.
De heer Lambers is met zijn boekhouder verschenen op de afspraak d.d. 26
oktober 2017. De curator heeft de stand van zaken doorgenomen in het
faillissement en de ontbrekende stukken zijn opgevraagd bij de boekhouder
van de heer Lambers. De vervolgafspraak is gemaakt voor 16 november 2017.
De vervolgafspraak is niet doorgegaan en verplaatst naar januari 2018.Ook
zijn de stukken nog niet ontvangen.
De curator heeft van de heer Lambers en de accountant nadere stukken
ontvangen
aangaande de administratie. Deze stukken zullen nader w orden onderzocht.
De administratie is nog niet compleet. De curator heeft om nadere
informatie/stukken verzocht aan de bestuurder en boekhouder.

14-11-2019
12

De curator heeft nadere stukken ontvangen. Naar aanleiding van bestudering
van deze stukken heeft de curator nog een aantal vragen aan de bestuurder.
Er zal een bespreking met de bestuurder w orden ingepland.

20-02-2020
13

De curator heeft contact gehad met de accountant van de bestuurder inzake
de jaarrekening en overige boekhouding. De bankmutaties over 2015 en 2016
zijn niet aanw ezig. De curator heeft de bankmutaties opgevraagd bij de ING
bank. De curator heeft de bankmutaties ontvangen van de ING bank en
onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator een
toelichting gevraagd aan de accountant en de bestuurder inzake de mutaties
op de bankrekening.

27-05-2020
14

De curator heeft een nadere toelichting ontvangen van de bestuurder en de
accountant. Naar aanleiding van deze toelichting dienen een aantal zaken in
de administratie nog te w orden onderzocht.

03-09-2020
15

Op grond van de laatste jaarrekening is er een vordering op de bestuurder, de
heer Lambers, van
€ 14.099,00. De curator heeft de heer Lambers verzocht om het bedrag ad. €
14.099,00 te voldoen op de faillissementsrekening.

08-12-2020
16

Het bedrag ad. € 14.099,00 is nog niet voldaan. Overleg vindt plaats omtrent
de betaling.

16-03-2021
17

Er is een betalingsregeling afgesproken van € 250,- per w eek. Er is inmiddels €
500,- voldaan.

29-09-2021
19

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.654,00

04-07-2018
7

Toelichting
UW V: € 3.654,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.702,00

04-07-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.901,58

8.4 Andere pref. crediteuren

04-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 234,57

20-02-2020
13

Toelichting
Noordelijk Belastingkantoor: € 234,57

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

04-07-2018
7

Toelichting
Zie crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 417.137,11

04-07-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

04-07-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, overige correspondentie met
crediteuren.

04-07-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

04-07-2018
7

10.1 Plan van aanpak
1. Onderzoek naar mogelijk actief.
2. Opvragen en bestuderen van de administratie.
3. Onderzoek naar rechtshandelingen voor faillissement.

04-07-2018
7

Het actief is samen met het pand van Lambers Beheer verkocht, derhalve zijn
deze
w erkzaamheden afgerond. Voor het overige blijft het plan van aanpak gelijk,
met als
toevoeging dat de curator de incassow erkzaamheden ten aanzien van de
debiteuren zal
opstarten.
Verder zal de curator de administratie onderzoeken.
Na onderzoek is gebleken dat er nog 2 debiteuren dienen te w orden
aangeschreven. De overige debiteuren hebben de vordering reeds voor datum
faillissement voldaan en/of terecht betw ist.

06-02-2019
9

De tw ee nog openstaande debiteuren hebben inmiddels een sommatie tot
betaling ontvangen. Tot op heden hebben deze debiteuren geen betaling
verricht en/of inhoudelijk gereageerd.
De curator heeft zijn buitengerechtelijke w erkzaamheden in het kader van het
incasseren van de debiteuren beëindigd. Het niet is gelukt om debiteuren te
incasseren.

14-11-2019
12

De curator heeft nadere stukken ontvangen. Naar aanleiding van bestudering
van deze stukken heeft de curator nog een aantal vragen aan de bestuurder.
Er zal een bespreking met de bestuurder w orden ingepland.

20-02-2020
13

De curator doet nog onderzoek naar de mogelijkheid tot het terugvorderen
van omzetbelasting in verband met de oninbaarheid van de debiteuren.
De curator heeft contact gehad met de accountant van de bestuurder inzake
de jaarrekening en overige boekhouding. De bankmutaties over 2015 en 2016
zijn niet aanw ezig. De curator heeft de bankmutaties opgevraagd bij de ING
bank. De curator heeft de bankmutaties ontvangen van de ING bank en
onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator een
toelichting gevraagd aan de accountant en de bestuurder inzake de mutaties
op de bankrekening.

27-05-2020
14

Het onderzoek naar het mogelijk kunnen terugvorderen van omzetbelasting is
afgerond. Er kan geen omzetbelasting w orden teruggevorderd.
De curator heeft een nadere toelichting ontvangen van de bestuurder en de
accountant. Naar aanleiding van deze toelichting dienen een aantal zaken in
de administratie nog te w orden onderzocht.

03-09-2020
15

Op grond van de laatste jaarrekening is er een vordering op de bestuurder, de
heer Lambers, van
€ 14.099,00. De curator heeft de heer Lambers verzocht om het bedrag ad. €
14.099,00 te voldoen op de faillissementsrekening.

08-12-2020
16

Het bedrag ad. € 14.099,00 is nog niet voldaan. Overleg vindt plaats omtrent
de betaling.

16-03-2021

17
Betaling heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De heer Lambers stelt dat hij
daar de financiële middelen niet voor heeft. De curator heeft betaling in
termijnen voorgesteld.

21-06-2021
18

Er is een betalingsregeling afgesproken van € 250,- per w eek. Er is inmiddels €
500,- voldaan.

29-09-2021
19

De heer Lambers houdt zich aan de afspraak en betaalt w ekelijks € 250,00.

04-01-2022
20

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

04-07-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
4-4-2022

10.4 Werkzaamheden overig

04-01-2022
20

10.4 Werkzaamheden overig
Algemeen onderzoek naar Lapremon BV, bestudering ontvangen stukken en
overige
gebruikelijke w erkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

04-07-2018
7

Algemeen onderzoek naar Lapremon BV, besprekingen met de heer Lambers.
W erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van het actief en het opvragen
van de
administratie.
Correspondentie met de bestuurder in het kader van het onderzoek in het
faillissement,
correspondentie met de Rabobank Emmen-Coevorden en
incassow erkzaamheden betreffende de debiteuren.
Bespreking met de heer Lambers en zijn boekhouder alsmede onderzoek
administratie.
De administratie en de debiteuren zijn besproken met de heer Lambers en zijn
accountant. Naar aanleiding hiervan heeft de curator nadere informatie
ontvangen
inzake de debiteuren en administratie. De debiteuren zullen opnieuw w orden
aangeschreven en de administratie zal nader w orden onderzocht.
Omdat er toch nog onduidelijkheden w aren inzake de debiteuren heeft de
curator opnieuw informatie opgevraagd bij de heer Lambers en de accountant.
Deze informatie heeft de curator inmiddels ontvangen. De debiteuren zullen
thans w orden aanschreven.

18-10-2018
8

Na onderzoek is gebleken dat er nog 2 debiteuren dienen te w orden
aangeschreven. De overige debiteuren hebben de vordering reeds voor datum
faillissement voldaan en/of terecht betw ist.

06-02-2019
9

De tw ee nog openstaande debiteuren hebben inmiddels een sommatie tot
betaling ontvangen. Tot op heden hebben deze debiteuren geen betaling
verricht en/of inhoudelijk gereageerd.
De curator zal thans in overleg treden met de Rabobank aangaande het
incasseren van de debiteuren.

14-05-2019
10

De curator heeft zijn buitengerechtelijke w erkzaamheden in het kader van het
incasseren van de debiteuren beëindigd. Het niet is gelukt om debiteuren te
incasseren.

14-11-2019
12

Zie plan van aanpak.

20-02-2020
13

Bijlagen
Bijlagen

