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In dit verslag zijn de teksten van eventuele voorgaande verslagen integraal opgenomen. De 

toevoegingen die betrekking hebben op de hieronder vermelde verslagperiode, zijn in dit 

verslag cursief weergegeven 

17 januari 2017 

Gegevens onderneming 

Faillissementsnummer 

Datum uitspraak 

Curator 

R-C 

1. Lathouwers Autobeheer B.V., statutair gevestigd en kantoor-

houdende te (5232 BV) 's-Hertogenbosch  aan de Balkweg 4A 

(KvK 17709792); 

2. Lathouwers Den Bosch B.V., statutair gevestigd en kantoorhou-

dende te (5232  BD)  `s-Hertogenbosch  aan de Afrikalaan 2 (KvK 

15900711); 

3. Lathouwers Uden B.V., h.o.d.n. Lathouwers, statutair gevestigd 

te Uden en kantoorhoudende te (5462  GC)  Veghel aan de N.C.B.-

laan 119 (KvK 16801229); 

4. Service Station Lathouwers B.V., h.o.d.n. Lathouwers Tilburg, 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BV) 's-

Hertogenbosch  aan de Balkweg 4A (KvK 15958485); 

5. Laro-Import B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(5232  BD)  's-Hertogenbosch  aan de Afrikalaan 2 (KvK 17114322). 

In dit verslag worden de hierboven genoemde vennootschappen 1 t/m 5 

gezamenlijk ook wel aangeduid als "Lathouwers". 

C/01/14/930 F [Lathouwers Den Bosch B.V.] 

C/01/14/931 F [Lathouwers Uden B.V.] 

C/01/14/932 F [Service Station Lathouwers B.V.] 

C/01/14/933 F [Laro-Import B.V.] 

C/01/14/934 F [Lathouwers Autobeheer B.V.] 

Op 19 november 2014 heeft de Rechtbank Oost-Brabant op verzoek van 

Lathouwers mr. L.G.J.M. van  Eked  als beoogd rechter-commissaris en mr. 

D.P. Schalken als beoogd curator aangewezen. 

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 2 december 2014 zijn de fail- 

lissementen van Lathouwers uitgesproken. 

mr. D.P. Schalken 

Postbus 127 

5280 AC Boxtel 

Telefoon: 088 - 1410800 

Fax: 0411 — 68 48 95  

e-mail:  schalken@bgadvocaten.n1  

Op 9 maart 2016 is mr. P.P.M. van der Burgt als rechter-commissaris be- 

noemd in deze faillissementen. Tot 9 maart 2016 was mr. L.G.J.M. van Ekert 

als rechter-commissaris verbonden aan deze faillissementen. 



Activiteiten onderneming 

Omzetgegevens 

In het handelsregister staan de volgende omschrijvingen van de bedrijfsacti-

viteiten vermeld: 

> Lathouwers Autobeheer B.V.: Financiële holdings. 

> Lathouwers Den Bosch B.V./ Lathouwers Uden B.V./Service Station 

Lathouwers B.V.: Handel in en reparatie van personenauto s en lich-

te bedrijfsauto's (geen import van nieuwe). Het uitoefenen van het 

automobielbedrijf en alles wat direct of indirect hiermee in verband 

staat. 

• Laro-Import B.V.: Groothandel en handelsbemiddeling in auto- 

onderdelen en accessoires (geen banden). 

Uit de jaarstukken blijken de volgende netto-omzetgegevens. 

Lathouwers Autobeheer (geconsolideerdl 

2011 C 60.177.436,= 

2012 € 53.194.811,= 

2013 € 35.049.836,= 

Lathouwers Den Bosch B.V. 

2011 € 27.712.024,= 

2012 C 30.852.758,= 

2013 € 20.976.959,= 

Lathouwers Uden B.V. 

2011 € 6.548.874,= 

2012 C 5.975.059,= 

2013 C 6.097.509,= 

Service Station Lathouwers B.V. 

2011 € 9.169.618,= 

2012 C 8.516.557,= 

2013 € 7.968.561,= 

Laro-Import B.V. 

2011  

2012  

2013 C 0,=  

Personeel gemiddeld aantal 	 Bij Lathouwers waren in totaal 63 werknemers in dienst. Het aantal werk-

nemers was als volgt verdeeld over de vennootschappen: 

Vennootschap: Aantal werknemers: 

Lathouwers Autobeheer B.V. 7 

Lathouwers Uden B.V. 12 

Lathouwers Den Bosch B.V. 44 
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Saldo einde verslagperiode 	 € 81.894,51 

Verslagperiode 	 10 december 2015 t/m 16 januari 2017 

Bestede uren curator verslagperiode 	Lathouwers Autobeheer B.V.: 36:36 uren 

faillissement [10-12-2015 t/m 16-01- 	Lathouwers Den Bosch B.V.: 4:00 uren 

2017] 	 Lathouwers Uden B.V.: 2:36 uren 

Laro-Import B.V.: 1:42 uren 

Service Station Lathouwers B.V.: - uren 

Totaal 44:54 uren 

Bestede uren faillissementsrnede- 	Lathouwers Autobeheer B.V.: 7:12 uren 

werkster verslagperiode faillissement 	Lathouwers Den Bosch B.V.: 0:24 uren 

[10-12-2015 t/m 16-01-2017] 	 Lathouwers Uden B.V.: 0:36 uren 

Laro-Import B.V.: - uren 

Service Station Lathouwers B.V.: - uren 

Totaal: 8:12 uren 

Totaal uren curator 	 302:12 uren 

Totaal uren faillissementsmdw. 	 55:42 uren 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie * De bestuurder van Bento B.V. is de heer P.W.M. Lathouwers. Bento B.V. is 

de enig aandeelhouder van Lathouwers Autobeheer B.V. Bestuurder van 

Lathouwers Autobeheer is de heer H.J.A. van de Ven. 

Lathouwers Autobeheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Lat-

houwers Den Bosch B.V. De andere bestuurder is de heer M.J.H. Driessen. 

Lathouwers Autobeheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Lat-

houwers Uden B.V. De andere bestuurder is de heer F.L.J.G. van Eldonk. 

Lathouwers Autobeheer B.V. is enig aandeelhouder/bestuurder van Service 

Station Lathouwers B.V. 

Lathouwers Autobeheer B.V. is enig aandeelhouder/bestuurder van Laro-

Import B.V. 

Bento B.V. 

Lathouwers Autobeheer B.V. 

Lathouwers Lathouwers Service Station Laro-Import B.V. 

Den Bosch Uden B.V. Lathouwers B.V. 

B.V. 
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1.2 Winst en verlies 	 Uit de jaarstukken blijken de volgende resultaten. 

Lathouwers Autobeheer [geconsolideerdl 

2011 C -528.791,= 

2012 C -790.920,= 

2013 C -832.305,= 

Lathouwers Den Bosch B.V. 

2011 C -194.817,= 

2012 C -325.206,= 

2013 C -299.639,= 

Lathouwers Uden B.V. 

2011 €30.178,= 

2012 €51.404,= 

2013 €64.210,= 

Service Station Lathouwers B.V. 

2011 C -154.006,= 

2012 C -194.270,= 

2013 C -334.422,= 

Laro-Import B.V. 

2011  

2012  

2013  

Uit de jaarstukken blijken de volgende balanstotalen. 

Lathouwers Autobeheer [geconsolideerd" 

2011 C 12.281.855,= 

2012 C 7.779.683,= 

2013 C 7.258.164,= 

Lathouwers Den Bosch B.V. 

2011 C 5.139.191,= 

2012 C 5.457.107,= 

2013 C 4.074.966,= 

Lathouwers Uden B.V. 

2011 C 1.157.904,= 

2012 C 1.400.775,= 

2013 C 1.914.138,= 

1.3 Balanstotaal 
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1.4 Lopende procedures 

1.5 Verzekeringen 

1.6 Huur 

Service Station Lathouwers B.V. 

2011 C 2.131.263,= 

2012 C 1.523.511,= 

2013 € 1.715.302,= 

Laro-Import B.V. 

2011 € 52.231,= 

2012 C 52.231,= 

2013 C 52.231,= 

Er liep één procedure met een werknemer. Zie onder 9. 

Lopende verzekeringen zijn of worden beëindigd. 

Lathouwers Autobeheer B.V. huurt een bedrijfsruimte, staande en gelegen 

aan de Afrikalaan 2 te [5232  BD]  's-Hertogenbosch.  Dit betreft de 2e  etage 

ter grootte van 199 m2 alsmede vijf parkeerplaatsen. De huur is op 16 de-

cember 2014 met inachtneming van artikel 39 Fw tegen de kortst mogelijke 

termijn opgezegd. 

Lathouwers Den Bosch B.V. huurt een bedrijfsruimte aan de Afrikalaan 2 te 

[5232  BD]  's-Hertogenbosch.  Dit betreft de begane grond en eerste etage. 

De huur is met inachtneming van artikel 39 Fw opgezegd. 

Lathouwers Uden B.V. huurt een bedrijfsruimte aan de N.C.B.-laan 119 te 

[5462  GC]  Veghel. De huur is met inachtneming van artikel 39 Fw opgezegd. 

Service Station Lathouwers B.V. huurde een bedrijfsruimte te [5048 AB] Til-

burg aan de Kraaivenstraat 28. Op 16 april 2014 zijn de activiteiten en acti-

va/passiva van Service Station Lathouwers B.V. overgedragen aan OPC Til-

burg B.V. OPC Tilburg B.V. huurde sindsdien de bedrijfsruimte [al dan niet 

rechtstreeks] van de verhuurder. Zekerheidshalve is de huurovereenkomst 

tussen Service Station Lathouwers en de verhuurder met inachtneming van 

artikel 39 Fw opgezegd. 

Alle huurovereenkomsten zijn geëindigd. 

1.7 Oorzaak faillissement 	 De bestuurder benoemde de volgende oorzaken voor het faillissement. 

Lathouwers was exclusief Opeldistributeur in de regio's 's-Hertogenbosch  en 

Uden/Veghel. De autobranche kampt echter al enige jaren met een afname 

van de autoverkoop. Het merk  Opel  wordt bovendien nog geconfronteerd 

met het feit dat haar modellen in ongunstige bijtellingsklassen vallen. Met 

name de vestiging in 's-Hertogenbosch,  die voornamelijk de zakelijke markt 

bedient, lijdt hieronder. Ten slotte maakte  General  Motors eind 2013 be-

kend dat zij het merk  'Chevrolet'  terugtrekt van de Nederlandse markt. Voor 

de vestiging 's-Hertogenbosch  hebben bovengenoemde omstandigheden 

geleid tot een afname van de verkoop van nieuwe auto's van ca. 2000 stuks 

in de hoogtijdagen tot ca. 500 stuks in 2013. 
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2.1 Aantal ten tijde faillissement 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

2.4 Werkzaamheden 

3.6 Beschrijving 

3.7 Verkoopopbrengst 

3.8 Boedelbijdrage 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 

3.10 Werkzaamheden 

Hierdoor worden al jaren verliezen geschreven, welke eerder werden opge-

vangen door de aandeelhouder. 

In het voorjaar van 2014 werd de vestiging in Tilburg al overgedragen aan 

OPC. Vanaf medio 2014 heeft Lathouwers diverse mogelijkheden bekeken 

om een verkoop buiten faillissement [door middel van een activa-

/passivatransactie] van de overige onderdelen te realiseren. Deze keuze was 

ook mede ingegeven doordat er geen opvolger binnen de familie beschik-

baar was. Deze pogingen leidden uiteindelijk niet tot enig resultaat, waarna 

het verzoek tot stille bewindvoering werd ingediend. 

In de komende periode zal verder onderzoek worden gedaan naar de oorza-

ken van het faillissement. 

De curator herkent zich in de door de bestuurders genoemde oorzaken van de 

faillissementen. 

2. PERSONEEL 

63 

Ca. 95 

3 december 2014 

Gesprek personeelsleden op faillissennentsdatum. Inventarisatie personeel. 

Informeren UWV en FNV [WMC0]. Versturen ontslagbrieven. Informeren 

personeel omtrent doorstart. 

3. ACTIVA 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 
	

N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst 
	

N.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek 	 N.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage 	 N.v.t. 

3.5 Werkzaamheden 	 N.v.t. 

Bedrijfsmiddelen 

Materiële vaste activa 

Ca. C 195.720,= 

N.v.t. 

Het bodemvoorrecht van de fiscus wordt gerespecteerd. 

Inventarisatie en taxatie bedrijfsmiddelen. Verkoop van de bedrijfsmiddelen. 

Verdeling rechthebbenden. 
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Voorraden / onderhanden werk 

3.11 Beschrijving 
	 De voorraad bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Demo's, Rent- en Serviceauto's 

b. Occasions 

c. Voorraad nieuw betaalde auto's 

d. Voorraad onderdelen 

3.12 Verkoopopbrengst 
	

Ad a. ca. C 472.641,= [per 11 december 2014] 

Ad b. ca. C 218.464,= [per 11 december 2014] 

Ad c. ca. C 41.460,= [per 11 december 2014] 

Ad b. ca. C 222.000,= [per 11 december 2014] 

3.13 Boedelbijdrage 
	 Conform Separatistenregeling. 

3.14 Werkzaamheden 
	 Inventarisatie en taxatie voorraad. Verkoop voorraad. Afstemming financiers 

en boedelbijdrage. 

Andere activa 

3.15 Beschrijving 
	

Goodwill 

3.16 Verkoopopbrengst 
	

De goodwill is verkocht voor een bedrag van C 100.000,=. 

3.17 Werkzaamheden 
	 Inventariseren goodwill en verkoop. 

4. DEBITEUREN 

4.1 Omvang debiteuren 	 Ca. C 356.171,= [per 11 december 2014] 

4.2 Opbrengst 	 Ca. C 328.654,= 

4.3 Boedelbijdrage 	 Conform separatistenregeling. 

4.4 Werkzaamheden 	 Inventariseren debiteurenpositie. Inventariseren zekerheden. Verkoop debi-

teuren en afwikkeling. 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

5.1 Vordering van bank[en] 

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 

De ING Bank N.V. had op de faillissementsdatum een vordering uit hoofde 

van een verstrekt krediet van ca. C 1.280.000,=. ING Bank N.V. is op 8 januari 

2015 gelost. 

Leasecontracten zijn beëindigd. 

De ING Bank N.V. heeft een recht van eerste pand op: 

- Materiële vaste activa 

- Voorraad [exclusief auto's gefinancierd door GMAC Nederland N.V.] 

- Debiteuren 

De ING Bank N.V. heeft een recht van tweede pand op: 

- Voorraad auto's, gefinancierd door GMAC Nederland N.V. 

De positie met ING Bank N.V. is afgewikkeld en zij heeft thans niets meer te 

vorderen. 
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5.4 Separatistenpositie 

5.5 Boedelbijdragen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

5.7 Retentierechten 

5.8 Reclamerechten 

5.9 Werkzaamheden 

GMAC Nederland N.V. heeft een eerste pandrecht op: 

- 	Voorraad door haar gefinancierde auto's. 

De discussie met Gmac is afgewikkeld en zij heeft thans niets meer te vorde- 

ren. 

Bento B.V. heeft melding gemaakt van een pandrecht [in rangorde achter 

ING Bank N.V. en GMAC Nederland N.V.] op alle huidige en toekomstige 

vaste activa, de handelsvoorraad en de debiteuren. 

6.1 Exploitatie/zekerheden 

6.4 Beschrijving 

Het pandrecht van Bento B. V. is onderzocht. Met Bento B. V. is overeenstem-

ming bereikt over betaling van €80.879,00. Deze betaling heeft op 18 april 

2016 plaatsgevonden. 

N.v.t. 

Met ING Bank N.V. is een boedelbijdrage overeengekomen conform separa-

tistenregeling. 

Partijen die op rechtsgeldige wijze een eigendomsvoorbehoud zijn overeen-

gekomen, zijn c.q. worden in de gelegenheid gesteld om de aan hen toebe-

horende zaken terug te nemen of afspraken daarover te maken met de 

doorstarter. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Inventariseren positie zekerheidsgerechtigden. Onderhandelingen pandhou-

der. Afrekening pandhouders ING Bank N.V. en GMAC Nederland N.V. Moge-

lijkheid bieden tot uitleveren eigendommen van derden al dan niet in over-

leg met de doorstartende partij. 

Inventariseren pandrecht Bento B. V. en uitkering. 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 

Voortzetten 

In de periode 2 december 2014 tot en met 12 december 2014 zijn de activi-

teiten van Lathouwers voortgezet om de kans op een doorstart zo optimaal 

mogelijk te benutten. Met de ING Bank N.V. is afgesproken dat het aan Lat-

houwers verstrekte krediet van ca. C 1.280.000,= aangewend kon worden, 

zolang dit de zekerheidspositie niet schaadt. 

De eindafrekening over de periode waarover de activiteiten zijn gecontinu-

eerd, zal in het volgende financieel verslag verwerkt worden. 

Inventariseren kosten en opbrengsten voortzetting. Afspraken eerste pand-

houder. 

Doorstart 

De voorraad, vorderingen, inventaris en immateriële activa zijn verkocht. 

6.2 Financiële verslaglegging 

6.3 Werkzaamheden 

8 van 10 



6.8 Werkzaamheden 

7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Depot jaarrekeningen 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 

7.4 Stortingsverpl. aandelen 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 

Gesprekken belanghebbenden, zoals  Opel  Nederland en pandhouders. In-

ventariseren activa en geïnteresseerden. Opmaken geheimhoudingsverkla-

ring, biedingsmemorandum en —protocol. Toesturen stukken aan geïnteres-

seerde kandidaten. Gesprekken met verhuurder en geïnteresseerde kandida-

ten. Uitonderhandelen. 

7. RECHTMATIGHEID 

In de komende verslagperiode zal onderzocht worden of uit de boekhouding 

zoals die beschikbaar is gesteld de rechten en plichten van de vennoot- 

schappen afgeleid kunnen worden. 

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

De jaarrekening kunnen bogen op goedkeuring van de accountant. 

De vennootschappen zijn allen ouder dan vijf jaren. Een eventuele vordering 

uit hoofde van het niet hebben voldaan aan de stortingsverplichting zou 

daarom zijn verjaard. 

Er is niet gebleken dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van paulianeuze rechtshandelin-

gen gevonden. 

Inventariseren administratie. 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus 

8.3 Pref. vord. van het UWV 

8.4 Andere pref. crediteuren 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

Met de doorstarter is overeengekomen dat deze zich zal inspannen om aan 

ca. 35 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden tegen mi-

nimaal de voor in deze branche geldende CAO-normen. 

Zie Bijlage 1 bij het eerste verslag voor de verantwoording van de stille be-

windvoering en de doorstart. 

Ca. C 1.578.939,= 
Conform separatistenregeling.  

6.5 Verantwoording 

6.6 Opbrengst 

6.7 Boedelbijdrage 

8. CREDITEUREN 

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van C261.577,20. De boedel-

vordering van het UWV  is op 25 mei 2016 voldaan. 

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend  van  C 789.365,00.  	 

Het UWV heeft preferente vordering ingediend van 92.596,10. 

Geen  

132 

7.7 Werkzaamheden 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

8.7 Verwachte wijze v. afwikkeling 

€1.089.460,04 
Vereenvoudigde  afwikkeling. 

Aanschrijven crediteuren en inventariseren schuldenpositie.  

9. PROCEDURES 

Er was een procedure aangespannen door een werknemer over het behoud 

van de leaseauto bij een nieuwe functie. 
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8.8 Werkzaamheden 

9.1 Naam wederpartij[en] 



9.2 Aard procedure 

9.3 Stand procedure 

9.4 Werkzaamheden 

Arbeidszaak. 

     

Ingetrokken. 

In kennis stellen advocaat werknemer. 

  

  

10. OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling faill. 

10.2 Plan van aanpak 

10.3 Indiening volgend verslag 

Dit verslag is te lezen als eindverslag. 

Afwikkeling van de faillissementen. 

Dit verslag is te lezen als eindverslag.  

  

  

  

    

10.4 Werkzaamheden 

Disclaimer  

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de cura-

tor niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde 

informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of— achteraf— bijgesteld dient 

te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor 

crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
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