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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Lambert Milieutechniek B.V. 15-07-2020 
 1

DIT IS HET EINDVERSLAG 15-04-2021
 4

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAMBERT 
MILIEUTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Oosterhout (Gld.), 
kantoorhoudende te (6681 DG) Bemmel aan Het Bosch 13, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophanderl onder nummer 10035484, tevens handelende onder 
de naam Lambert Aquaseparation, hierna te noemen: "Lambert 
Milieutechniek". 

15-07-2020 
 1

Volgens het handelsregister: "sanering en overig afvalbeheer" 15-07-2020 
 1

De activiteiten van Lambert Milieutechniek liggen al ongeveer 10 jaar stil. 15-07-2020 
 1

Verslagnummer 4
Datum verslag 15-04-2021
Insolventienummer F.05/20/221
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000145479:F001
Datum uitspraak 16-06-2020

R-C mr. E. Boerwinkel
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=98e0c481-caaf-ea11-80f8-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

0 15-07-2020 
 1

€ 0,00 15-07-2020 
 1

€ 37.421,22 15-10-2020 
 2

€ 23.661,03 15-01-2021 
 3

€ 23.661,03 15-04-2021
 4

van 
16-6-2020

t/m 
14-7-2020

15-07-2020 
 1

van 
15-7-2020

t/m 
14-10-2020

15-10-2020 
 2

van 
15-10-2020

t/m 
14-1-2021

15-01-2021 
 3

van 
15-1-2021

t/m 
15-4-2021

15-04-2021
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 17 uur 30 min

2 16 uur 54 min

3 11 uur 18 min

4 10 uur 24 min

totaal 56 uur 6 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

De in de eerste verslagperiode bestede uren hebben voornamelijk betrekking 
op werkzaamheden in verband met de inventarisatie van de debiteuren- en 
crediteurenpositie van Lambert Milieutechniek en het onderzoek naar de 
oorzaak van het faillissement. 

15-07-2020 
 1

De curator en zijn collega's hebben in de tweede verslagperiode 16,9 uren 
besteed. 
Deze bestede tijd heeft met name betrekking op het onderzoek van de curator 
naar de schuldenpositie van Lambert Milieutechniek, de discussie over de 
pensioenaanspraken van de ex-echtgenote en dochter van Paul Lambert en de 
incasso van de rekening-courantvorderingen. 

15-10-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben in de derde verslagperiode 11,3 uren 
besteed. 
In totaal zijn er in dit faillissement thans 45,7 uren besteed.

15-01-2021 
 3

De curator en zijn collega's hebben in de vierde verslagperiode 10,4 uren 
besteed.
In totaal zijn er in dit faillissement 56,1 uren besteed.

15-04-2021
 4

1. Inventarisatie

Lambert Milieutechniek is op 13 mei 1991 opgericht. Haar laatste statutair 
bestuurder, de heer J.T.C. Lambert (hierna: "Hans Lambert"), is op 11 januari 
2018 overleden. Na het overlijden van Hans Lambert is geen nieuwe 
bestuurder ingeschreven. Tot zijn overlijden op 29 mei 2008 was de broer van 
Hans Lambert, de heer P.F.J. Lambert (hierna: "Paul Lambert"), tevens 
statutair bestuurder van Lambert Milieutechniek. 

Enig aandeelhouder van Lambert Milieutechniek is Holding C.A.M. Lambert 
Bemmel B.V. Deze vennootschap heeft op dit moment geen statutair 
bestuurder. Paul en Hans Lambert zouden tevens enig aandeelhouder en 
bestuurder van deze holding zijn geweest. 

15-07-2020 
 1

Er is geen sprake van lopende procedures. 15-07-2020 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen. 15-07-2020 
 1

De curator heeft geen huurovereenkomsten aangetroffen. 15-07-2020 
 1

Het faillissement van Lambert Milieutechniek is aangevraagd door de ex-
echtgenote en dochter van Paul Lambert. Zij stellen een vordering op Lambert 
Milieutechniek te hebben uit hoofde van pensioenverplichtingen. Deze 
pensioenverplichtingen zouden al jarenlang niet meer worden nagekomen. 

De curator heeft van de voormalig accountant van Lambert Milieutechniek en 
van de executeur in de nalatenschap van Paul Lambert begrepen dat de 
activiteiten al ongeveer 10 jaar geleden zouden zijn beëindigd. Er is uitsluitend 
sprake van een, reeds jarenlange voortslepende, discussie over de 
pensioenaanspraken van de ex-echtgenote en dochter van Paul Lambert. 

Het faillissement zou zijn aangevraagd op advies van de Belastingdienst. 
Daarnaast w illen de aanvragers weten of er nog sprake is van enig actief dat 
mogelijk aan hen kan worden uitgekeerd. 

15-07-2020 
 1

De curator heeft geen reden om aan bovenstaande lezing over de oorzaak van 
het faillissement te tw ijfelen.  

15-10-2020 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

2. Personeel

Personeelsleden 
0

15-07-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing

totaal 0

Geen. 15-07-2020 
 1

3. Activa

Lambert Mileutechniek heeft geen onroerende zaken in eigendom. 15-07-2020 
 1

Geen. 15-07-2020 
 1

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1



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

Geen. 15-07-2020 
 1

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. 15-07-2020 
 1

Geen. 15-07-2020 
 1

De curator heeft geen andere activa aangetroffen. 15-07-2020 
 1

Geen. 15-07-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vordering op (de nalatenschap van) Paul
Lambert

€ 715,00 € 715,00

Vordering in rekening-courant op (de
nalatenschap van) Hans Lambert

€ 31.723,00 € 37.435,64

totaal € 32.438,00 € 38.150,64 € 0,00

Uit de laatste jaarrekening blijkt dat Lambert Milieutechniek per 31 december 
2016 een vordering in rekening-courant van € 31.723,00 op (de nalatenschap 
van) Hans Lambert had.

Daarnaast heeft Lambert Milieutechniek een vordering van € 715,00 op (de 
nalatenschap van) Paul Lambert. 

De curator onderzoekt of deze vorderingen kunnen worden geïncasseerd. 

15-07-2020 
 1

Beide vorderingen zijn inmiddels volledig door de curator geïncasseerd. Ten 
aanzien van de vordering op Hans Lambert heeft de curator conservatoir 
beslag moeten leggen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot betaling van de 
hoofdsom vermeerderd met rente en kosten. De curator verw ijst hiervoor naar 
onderdeel 9 van dit verslag. 

15-10-2020 
 2

Onderzoek naar het bestaan en de hoogte van de vorderingen in rekening-
courant. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,3 uur

15-07-2020 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,8 uur 15-10-2020 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 15-01-2021 
 3

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator gaat er vanuit dat alle bankrekeningen vóór datum faillissement 
waren opgeheven. 

15-07-2020 
 1



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

Toelichting vordering van bank(en) 
Er heeft zich geen bank bij de curator gemeld. 

15-10-2020 
 2

Niet van gebleken. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

15-07-2020 
 1

Geen. 15-07-2020 
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

15-07-2020 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

15-07-2020 
 1

Geen. 15-07-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In verband met het overlijden van beide bestuurders, heeft de curator geen 
boekhouding ontvangen. De curator onderzoekt of er nog boekhouding 
beschikbaar is. 

15-07-2020 
 1

Uit nader onderzoek van de curator is gebleken dat de erven van beide 
bestuurders niet beschikken over de boekhouding. Er zijn uitsluitend enkele 
jaarrekeningen beschikbaar. De curator kan dan ook niet onderzoeken of aan 
de boekhoudverplichting is voldaan. 

15-10-2020 
 2

De jaarrekening over het jaar 2016 is op 1 december 2017 gedeponeerd. Na 
het jaar 2016 zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeerd, zodat de 
publicatieverplichting is geschonden. 

15-07-2020 
 1

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Niet relevant. Een eventuele stortingsverplichting is verjaard. 15-07-2020 
 1

Ja

Toelichting 
Aangezien de publicatieverplichting is geschonden, staat vast dat in dit 
faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur.

15-07-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Niet van gebleken. 

15-07-2020 
 1

In verband met het overlijden van beide bestuurders zal de curator beperkt 
rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement uitvoeren. 

15-07-2020 
 1

Gezien het overlijden van beide bestuurders ziet de curator geen reden om 
actie te ondernemen in verband met het geconstateerde onbehoorlijk bestuur.

15-10-2020 
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met name overleg gevoerd 
met de voormalig accountant van Lambert Milieutechniek en met de executeur 
in de nalatenschap van Paul Lambert. Van hen heeft de curator enkele stukken 
ontvangen. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,4 uur

15-07-2020 
 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode meerdere malen overleg 
gevoerd met (de vertegenwoordigers van) de erven van Hans en Paul 
Lambert. Tussen de erven bestaat een discussie over de vraag of de 
aanvragers van het faillissement wel een vordering hebben op Lambert 
Milieutechniek uit hoofde van pensioenverplichtingen. Volgens de erven van 
Hans Lambert zouden de aanvragers een vordering hebben op een andere 
vennootschap binnen het concern. Aangezien het vorenstaande van belang is 
voor de afw ikkeling van het faillissement, zal de curator dit nader 
onderzoeken.

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 11,8 uur

15-10-2020 
 2

Het overleg tussen (de vertegenwoordigers van) de erven van Hans en Paul 
Lambert is in de vorige verslagperiode voortgezet. De curator ziet geen reden 
om ter zake nadere actie te ondernemen. Voorts verw ijst de curator naar 
onderdeel 8.7 van dit verslag. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,9 uur 

15-01-2021 
 3

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen boedelvorderingen. 

15-07-2020 
 1

€ 729,42

Toelichting 
In verband met het door de curator gelegde conservatoir beslag heeft de 
curator deurwaarderskosten (€ 452,42) en griffierecht (€ 304,00) voldaan. 
Naast zijn eigen salaris verwacht de curator verder geen boedelvorderingen.

15-10-2020 
 2

Toelichting 
De fiscus heeft tot op heden nog geen vordering bij de curator ingediend. 
Vooralsnog heeft de curator ook geen aanwijzingen dat in dit faillissement 
sprake is van een fiscale vordering. 

15-07-2020 
 1



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

Toelichting 
De curator verwacht geen preferente vordering van het UWV. 

15-07-2020 
 1

€ 2.250,00

Toelichting 
De aanvragers van het faillissement hebben een preferente vordering van € 
2.250,00 ingediend in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag. 

15-07-2020 
 1

2 15-07-2020 
 1

3 15-01-2021 
 3

€ 37.944,00 15-07-2020 
 1

€ 76.281,00 15-01-2021 
 3

€ 65.722,00 15-04-2021
 4



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vooralsnog onbekend. 15-07-2020 
 1

Op basis van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat in dit 
faillissement een gedeeltelijke uitkering aan de schuldeisers kan volgen. De 
curator verwacht dat hij in de komende verslagperiode de rechtbank zal 
verzoeken om een datum voor de verificatievergadering te bepalen.  

15-10-2020 
 2

De verificatievergadering in dit faillissement zal op 1 april 2021 om 09:15 uur 
plaatsvinden.
Alle schuldeisers in dit faillissement zijn gerelateerd aan Hans en Paul Lambert. 
Het geschil ten aanzien van de pensioenverplichtingen kan in een eventuele 
renvooiprodecure aan de orde komen. De curator zal proberen om de 
schuldeisers voordien te verenigen, zodat een renvooiprocedure niet nodig is.  

15-01-2021 
 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode uitvoerig overleg gevoerd 
met alle schuldeisers in dit faillissement met als doel om een finale regeling te 
kunnen treffen. Uiteindelijk is deze regeling ook tot stand gekomen, zodat de 
verificatievergadering pro forma heeft kunnen plaatsvinden en er geen 
renvooiprocedure zal volgen. In het kader van de regeling heeft één 
schuldeiser ermee ingestemd dat de eerder ingediende vordering werd 
verlaagd. Vervolgens hebben alle schuldeisers de curator bericht dat er 
verder geen vorderingen worden betw ist. Ook de curator heeft geen reden 
gezien om vorderingen te betw isten.

Nu de schulden van Lambert Milieutechniek B.V. zijn geverifieerd en er voor 
de curator geen werkzaamheden meer te verrichten zijn, kan dit faillissement 
worden afgewikkeld. Het onderhavige verslag betreft dan ook een 
eindverslag. De vordering van de preferente schuldeiser kan volledig worden 
voldaan. De curator verwacht dat de concurrente schuldeisers circa 25% van 
hun vordering zullen ontvangen.    

15-04-2021
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 0,2 uur 15-07-2020 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,3 uur 15-10-2020 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 8,8 uur 15-01-2021 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 6,7 uur 15-04-2021
 4



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

De gezamenlijke erven van Hans Lambert. 15-10-2020 
 2

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

Het is de curator gebleken dat de erven van Hans Lambert gerechtigd waren 
tot het onverdeelde aandeel in de eigendom van een woning te Elst. Deze 
woning bleek reeds te zijn verkocht en de juridische levering stond gepland 
voor 20 juli 2020. Aangezien Hans Lambert nog een schuld aan Lambert 
Milieutechniek in rekening-courant van € 31.723,00 had, heeft de curator 
conservatoir beslag gelegd op dit aandeel. Uiteindelijk heeft deze 
beslaglegging ertoe geleid dat de boedel een bedrag van € 37.435,64 heeft 
ontvangen. Dit betreft de vordering in rekening-courant te vermeerderen met 
rente en kosten. Na ontvangst van dit bedrag heeft de curator het beslag 
opgeheven en heeft de levering van de woning plaats kunnen vinden. De 
vordering is door de erven van Hans Lambert erkend.  

15-10-2020 
 2

Niet van toepassing. 15-07-2020 
 1

De vordering op de erven van Hans Lambert is volledig voldaan, zodat de 
curator geen bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt. Deze kwestie is 
afgewikkeld. 

15-10-2020 
 2

Geen. 15-07-2020 
 1

Het opstellen van een beslagrekest en het voeren van correspondentie met de 
notaris in verband met de afw ikkeling van het beslag. 

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,5 uur

15-10-2020 
 2

10. Overig



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal in de volgende verslagperiode met name onderzoeken of de 
rekening-courant vorderingen kunnen worden geïncasseerd. Daarnaast zal de 
curator onderzoeken of er nog administratie van Lambert Milieutechniek 
beschikbaar is, en of er nog meer crediteuren zijn. 

15-07-2020 
 1

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de 
crediteurenpositie van Lambert Milieutechniek afronden. Hierna zal de curator 
de rechtbank verzoeken om een datum voor de verificatievergadering te 
bepalen.

15-10-2020 
 2

In de volgende verslagperiode zal de verificatievergadering plaatsvinden. De 
werkzaamheden van de curator zullen hieraan gerelateerd zijn. 
De verdere afw ikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de uitkomst van 
deze vergadering. 

15-01-2021 
 3

De schulden zijn geverifieerd en de curator kan dit faillissement gaan 
afw ikkelen. Dit betekent dat de curator op korte termijn de slotuitdelingslijst 
zal opstellen en bij de rechtbank zal deponeren. Zodra de slotuitdelingslijst 
verbindend is geworden, eindigt dit faillissement.

15-04-2021
 4

Vooralsnog onbekend. 15-07-2020 
 1

Vooralsnog onbekend. 15-10-2020 
 2

Vooralsnog onbekend. 15-01-2021 
 3

Dit faillissement zal op korte termijn eindigen. 15-04-2021
 4

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,9 uur 15-07-2020 
 1

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,5 uur 15-10-2020 
 2

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 1,4 uur 15-01-2021 
 3

Bestede tijd tijdens verslagperiode: 3,7 uur 15-04-2021
 4



Bijlagen

Bijlagen
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