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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Galvanisch Bedrijf Latour B.V. 19-08-2022
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Galvanisch Bedrijf
Latour B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6541 BM) Nijmegen
aan de Mercuriusstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 10024533, hierna ook te noemen: "Latour".

19-08-2022
 1

De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal. 19-08-2022
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.175.576,00 € -36.512,00 € 705.184,00

2019 € 1.072.737,00 € -53.420,00 € 283.530,00

2020 € 1.011.715,00 € -126.213,00 € 228.933,00

2021 € 914.997,00 € -84.130,00 € 313.763,00

Verslagnummer 1
Datum verslag 19-08-2022
Insolventienummer F.05/22/149
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000242622:F001
Datum uitspraak 25-07-2022

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=fa0490d4-fb0b-ed11-a86a-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

De financiële gegevens over het jaar 2021 hebben betrekking op de periode
tot en met 15 november 2021. In verband met een aandelenovername is op
deze datum een tussentijdse balans en w inst- en verliesrekening opgesteld.

19-08-2022
 1

9 19-08-2022
 1

€ 34.379,22 19-08-2022
 1

van 
25-7-2022

t/m 
18-8-2022

19-08-2022
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 94 uur 48 min

totaal 94 uur 48 min

In de eerste verslagperiode hebben de bestede uren o.a. betrekking op
inventariserende werkzaamheden, werkzaamheden in verband met het
ontslag van de werknemers, werkzaamheden in verband met de verkoop van
activa en werkzaamheden in verband met het onderzoek naar geclaimde
pandrechten.

19-08-2022
 1

1. Inventarisatie

Latour is op 29 mei 1980 opgericht. De onderneming van Latour is echter al in
1917 gestart. Het betreft een (voormalig) familiebedrijf.

Tot 2 december 2021 was de heer Vogel (als vierde generatie van zijn
familie) via zijn beheervennootschap Twan Vogel Beheer B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van Latour. Sinds deze datum is PC Holding
B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van Latour. Mevrouw Conrads is enig
aandeelhouder en bestuurder van PC Holding B.V.

19-08-2022
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Er zijn geen lopende procedures. 19-08-2022
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Deze
verzekeringen zijn inmiddels door de curator opgezegd.

19-08-2022
 1

Latour huurde het bedrijfspand, machines en vervoermiddelen van Twan
Vogel Beheer B.V. Daarnaast werd één machine van een andere partij
gehuurd. De betreffende huurovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd.

19-08-2022
 1

De curator heeft met de bestuurder van Latour gesproken over de oorzaken
van het faillissement. De bestuurder van Latour heeft hierover het
navolgende verklaard.

Eind 2021 heeft Twan Vogel Beheer B.V. haar aandelen in Latour verkocht
aan PC Holding B.V. In de eerste maanden na de overname lieten de
resultaten van Latour een positief beeld zien.

Dit is veranderd als gevolg van de stijging van de energie- en
grondstofkosten vanaf maart 2022. De resultaten van Latour zijn hierdoor
negatief beïnvloed omdat de prijsstijgingen niet volledig konden worden
doorbelast aan de klanten. Daarnaast eindigde per 1 juni 2022 de
huurkorting voor het bedrijfspand en het machinepark, die de verhuurder, in
verband met de overname, tijdelijk had verleend. De verhuurder was niet
bereid om voor een langere periode korting te verlenen. Ook is in juni 2022
een medewerker plotseling vertrokken, welke werknemer niet op korte
termijn kon worden vervangen.

Aangezien er geen vooruitzichten waren dat de resultaten van Latour
zouden verbeteren, heeft de bestuurder van Latour uiteindelijk het eigen
faillissement aangevraagd.

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande verklaring van de
bestuurder over de oorzaken van het faillissement en naar mogelijk andere
oorzaken van het faillissement.

19-08-2022
 1



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

2. Personeel

Personeelsleden 
9

19-08-2022
 1

Personeelsleden 
9

19-08-2022
 1

Datum Aantal Toelichting

26-7-2022 9

totaal 9

Opstellen en versturen ontslagbrieven, overleg met UWV, overleg met
werknemers en overige voorkomende werkzaamheden.

Totaal bestede tijd in verslagperiode: 5,2 uur

19-08-2022
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

-

totaal € 0,00 € 0,00

Latour heeft geen onroerende zaken in eigendom. 19-08-2022
 1

Geen. 19-08-2022
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 4.000,00

Auto € 11.000,00

totaal € 15.000,00 € 0,00

De curator heeft een beperkte inventaris (waaronder kantoormeubilair, een
laptop en gereedschappen) aangetroffen. De curator heeft de gehele
inventaris voor een bedrag van € 4.000,00 verkocht.

Daarnaast heeft de curator een auto aangetroffen. Deze is voor een bedrag
van € 11.000 verkocht.

19-08-2022
 1

Ten aanzien van de inventaris is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht. 19-08-2022
 1

Inventarisatie, taxatie en onderhandelingen over de verkoop van de
bedrijfsmiddelen.

19-08-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad chemicaliën en metalen € 4.000,00 € 0,00

totaal € 4.000,00 € 0,00

De voorraad chemicaliën en metalen bestond uit tin, nikkel en een partij
diverse (aangebroken) droge en vloeibare chemicaliën.

19-08-2022
 1

Inventarisatie, taxatie en onderhandelingen over de verkoop van de
voorraad.

19-08-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Immateriële activa / goodwill € 21.000,00

Kasgeld € 137,00

totaal € 21.137,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De immateriële activa bestond onder andere uit de orderportefeuille, het
klantenbestand en telefoonnummers. De curator heeft deze activa en de
goodwill in het kader van de doorstart verkocht. De curator verw ijst hiervoor
naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

19-08-2022
 1

Inventarisatie, taxatie en onderhandelingen over de verkoop van de activa.

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 12,8 uur

19-08-2022
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 81.727,29 € 44.136,45

totaal € 81.727,29 € 44.136,45 € 0,00

Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille van €
81.727,29. Hierop is tot op heden voldaan door de debiteuren een bedrag
van in totaal € 44.136,45.

19-08-2022
 1

De curator heeft de debiteurenportefeuille geïnventariseerd en heeft de
debiteuren inmiddels aangeschreven.

Bestede tijd in verslagperiode: 8,7 uur

19-08-2022
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 540.000,00

Toelichting vordering van bank(en) 

Latour beschikte niet over een bancair krediet, maar is wel hoofdelijk
aansprakelijk voor geldleningen voor een totaalbedrag van € 540.000. Deze
geldleningen zijn door ING Bank aan Twan Vogel Beheer B.V. verstrekt.

19-08-2022
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

De bankrekening van Latour vertoonde per datum faillissement een
creditsaldo van € 1.076,49.

Vooralsnog niet van gebleken. 19-08-2022
 1

Twan Vogel Beheer B.V. heeft een pandrecht op voorraad, inventaris, overige
roerende zaken en debiteuren geclaimd. Per datum faillissement had Twan
Vogel Beheer B.V., volgens haar opgave, een bedrag van € 96.475 van
Latour te vorderen. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de verpanding
van de debiteurenvorderingen betw ist.

Daarnaast heeft ING Bank een pandrecht op alle vorderingen en roerende
zaken van Latour geclaimd. De curator heeft betw ist dat sprake is van een
rechtsgeldig pandrecht omdat geen registratie van de pandakte heeft
plaatsgevonden. ING Bank heeft inmiddels erkend dat er geen rechtsgeldig
pandrecht tot stand is gekomen.

19-08-2022
 1

De curator heeft de verpande inventaris aan Twan Vogel Beheer B.V.
verkocht voor een bedrag van € 4.000. De verpande voorraad en de auto
heeft de curator aan de doorstarter verkocht voor een bedrag van € 15.000.
Deze verkoopopbrengst komt, op grond van het pandrecht, aan Twan Vogel
Beheer B.V. toe. De curator verw ijst ten aanzien van de separatistenpositie
tevens naar hoofdstuk 6 van dit verslag. Wel zal de curator de koopsom voor
de inventaris mogelijk nog opeisen op grond van het fiscale bodemvoorrecht.

Ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het pandrecht op de debiteuren is
een discussie ontstaan tussen Twan Vogel Beheer B.V. en de curator. De
curator heeft met Twan Vogel Beheer B.V. afgesproken dat de debiteuren
eerst, in onderling overleg, zullen worden geïncasseerd en dat hierna de
discussie over de rechtsgeldigheid van het pandrecht wordt voortgezet.

19-08-2022
 1

Niet van gebleken. 19-08-2022
 1

Er zijn geen retentierechten geclaimd. 19-08-2022
 1

Er zijn geen reclamerechten geclaimd. 19-08-2022
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Toelichting 

Niet van toepassing. De boedelbijdrage is verdisconteerd in het bedrag dat
de doorstarter aan de curator heeft betaald. De curator verw ijst hiervoor
naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

19-08-2022
 1

Overleg ING Bank, Twan Vogel Beheer B.V. en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 22,7 uur

19-08-2022
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft de onderneming van Latour tijdens faillissement niet
voortgezet.

19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Geen. 19-08-2022
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In dit faillissement bleek een doorstart van de onderneming op dezelfde
locatie niet haalbaar te zijn. Wel heeft de curator met de huidige
aandeelhouder overeenstemming bereikt over een overname van de
activiteiten van Latour. Deze activiteiten worden voortgezet op een andere
locatie.

In het kader van de overname van de activiteiten was het noodzakelijk dat
de curator tevens afspraken maakte met Twan Vogel Beheer B.V. als
verhuurder en pandhouder. De curator heeft met de doorstarter en Twan
Vogel Beheer B.V. de navolgende afspraken gemaakt:

1. De huurovereenkomsten tussen Latour en Twan Vogel Beheer B.V. zijn
per 1 augustus 2022 geëindigd. Er is hierdoor geen sprake van een
boedelvordering voor huur na datum faillissement.

2. Het gehuurde is in de huidige staat aan Twan Vogel Beheer B.V.
opgeleverd. Twan Vogel Beheer B.V. heeft een concurrente
boedelvordering van € 65.000 verkregen in verband met opruimkosten
van chemische stoffen.

3. Twan Vogel Beheer B.V. heeft de aanwezige inventaris van Latour voor
een bedrag van € 4.000 exclusief btw gekocht.

4. De voorraad en auto zijn voor een bedrag van € 15.000 exclusief btw
aan de doorstarter verkocht.

5. De doorstarter heeft de immateriële activa van Latour (waaronder
goodwill, klantenbestand, orderportefeuille en de handelsnaam) voor
een bedrag van € 21.000 gekocht. In dit bedrag is tevens een
boedelbijdrage voor de medewerking van de curator opgenomen.

19-08-2022
 1

De curator heeft geen andere partijen gevonden die serieuze belangstelling
hadden in een overname van de activiteiten. Daarnaast had de boedel er
belang bij om het gehuurde zo spoedig mogelijk aan de verhuurder op te
leveren, omdat in het gehuurde chemische stoffen aanwezig waren die
moesten worden afgevoerd. De curator heeft met de verhuurder kunnen
afspreken dat de verhuurder, conform de wettelijke voorschriften, voor afvoer
van de chemische stoffen zal zorgdragen.

19-08-2022
 1

€ 25.000,00 19-08-2022
 1

Toelichting 

Niet van toepassing. De boedelbijdrage is begrepen in het bedrag van €
21.000.

19-08-2022
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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

Diverse onderzoeken i.v.m. vaststelling waarde onderneming, overleg met
doorstartkandidaten, opstellen activaovereenkomst en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,3 uur

19-08-2022
 1

7. Rechtmatigheid

De bestuurder van Latour heeft inmiddels de boekhouding aan de curator
verstrekt. De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is
voldaan.

19-08-2022
 1

De jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn tijdig gedeponeerd. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet relevant. Een eventuele stortingsverplichting is verjaard. 19-08-2022
 1

Toelichting 

In onderzoek.

19-08-2022
 1

Toelichting 

In onderzoek.

19-08-2022
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

In de komende verslagperioden zal de curator op dit onderdeel terugkomen. 19-08-2022
 1

Inventariserende werkzaamheden, correspondentie bestuurder en
bestudering stukken.

Bestede tijd in verslagperiode: 6,8 uur

19-08-2022
 1

8. Crediteuren

Toelichting 

De curator verwacht een boedelvordering van het UWV inzake overgenomen
loonverplichtingen over de periode vanaf datum faillissement.
Daarnaast verwacht de curator een boedelvordering in verband met
taxatiekosten en het veilig stellen van de administratie.

19-08-2022
 1

€ 13.609,00

Toelichting 

De belastingdienst heeft tot op heden een vordering van in totaal € 13.609
ingediend uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing.

19-08-2022
 1

Toelichting 

UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering bij de curator ingediend. De
curator verwacht dat dit nog wel zal gebeuren.

19-08-2022
 1

Toelichting 

Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.

19-08-2022
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

2

Toelichting 

De curator heeft een lijst met crediteuren ontvangen van de bestuurder van
Latour waarop 11 crediteuren staan vermeld voor een totaalbedrag van €
37.420,11. Deze crediteuren zijn aangeschreven. Er hebben inmiddels twee
crediteuren een vordering bij de curator ingediend.

19-08-2022
 1

€ 6.667,86 19-08-2022
 1

Vooralsnog onbekend. 19-08-2022
 1

Inventarisatie, correspondentie crediteuren en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 5,1 uur

19-08-2022
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn geen lopende procedures. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Niet van toepassing. 19-08-2022
 1

Geen. 19-08-2022
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator zal in de navolgende verslagperiode in ieder geval de volgende
werkzaamheden verrichten:

1. afronding overname/doorstart;
2. incasso debiteuren;
3. vervolg discussie over de rechtsgeldigheid van het pandrecht van Twan

Vogel Beheer B.V.;
4. start rechtmatigheidsonderzoek;
5. overige voorkomende werkzaamheden.

19-08-2022
 1

Vooralsnog onbekend. 19-08-2022
 1

19-11-2022 19-08-2022
 1

Opstellen verslag, overleg rechter-commissaris en overige voorkomende
werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 7,3 uur

19-08-2022
 1

Bijlagen
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