
Algemeen

Gegevens onderneming

IFÖ KAMPRI EXPORT BV, gevestigd aan de Gildestraat 12 te (8263 AH) Kampen

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap Ifö Kampri Export BV is onder nummer 05044681 ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland. De vennootschap is 
bij notariële akte d.d. 11 september 1987 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 
90.756,=. Geplaatst en gestort is € 18.151,=. De aandelen worden gehouden door Kampri 
Group BV. De aandeelhouder is tevens bestuurder van de vennootschap. Het doel van de 
vennootschap luidt: de handel en export in apparatuur ten behoeve van de voedselindustrie en 
de medische sector, alles in de ruimste zin des woords, alsmede het oprichten, verwerven en 
financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over 
andere ondernemingen.

Geen opmerkingen.

Naast Ifö Kampri Export zijn RJM Holding BV, Culidis BV en Kampri Hout BV eveneens failliet 
verklaard op 10 mei 2011. Voorts zijn reeds op 2 maart 2011 failliet verklaard de overige tot de 
groep behorende vennootschappen, te weten Kampri Group BV, Kampri Facilitair BV en Ifö 
Kampri BV.

Geen opmerkingen.

RJM Holding BV houdt alle aandelen in Kampri Group BV. Kampri Group BV houdt op haar 
beurt alle aandelen in Kampri Facilitair BV, Ifö Kampri BV, Ifö Kampri Export BV, Kampri Hout 
BV en Culidis BV.

Geen opmerkingen.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011801:F003

10-05-2011

mr. M.M.  Verhoeven

Curator: mr. E.A.M.  Claassen

Insolventienummer: F.07/11/217
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Omzetgegevens

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren: 

2008 nihil
2009 nihil
2010 nihil

Op de verlies en winstrekeningen wordt uitsluitend gesproken over “resultaten uit 
deelnemingen na belastingen”.

Geen opmerkingen.

Personeel gemiddeld aantal

Ifö Kampri Export BV heeft geen personeel in dienst. 
Geen opmerkingen.

Saldo einde verslagperiode

Bij de ABN AMRO Bank is onder nummer 40.66.40.424 een faillissementsrekening geopend. 
Het saldo bedraagt momenteel nihil.

Geen opmerkingen.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.000,=. Een kopie van het saldoafschrift is 
aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.017,80. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.038,88. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 6.507,31. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.522,93. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.534,59. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.549,76. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.563,84. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.581,33. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.593,71. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.
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Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.606,26. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.618,22. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.628,67. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.635,39. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.648,54. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.637,12. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.662,18. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.670,75. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.675,39. Een kopie van de sedert het 
vorige verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 4.78,92. Een kopie van de sedert het vorige 
verslag verschenen saldoafschriften is aan dit verslag gehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 4.681,27. Een afschrift van de sedert 
het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € ...

25-4-2017: Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 4.473,61. Een afschrift 
van het sedert het vorige verslag verschenen afschrift is aangehecht.

25-7-2017: Het saldo is niet gewijzigd sedert het laatste afschrift.

20-10-2017: Het saldo is de afgelopen verslagperiode niet gewijzigd.

22-01-2018: Het saldo is de afgelopen verslagperiode niet gewijzigd.

Verslagperiode

21 januari - 25 april 2017

26 april - 25 juli 2017
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26 juli - 20 oktober 2017

21 oktober 2017 - 22 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

Over de periode van 10 mei tot en met 31 mei 2011 zijn door de curator 1:49 uren aan het 
faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 
geen tijd besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 tot en met 30 juni 2011 zijn door de curator 0:48 uren aan het 
faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 
geen tijd besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht, alsmede een verzoek tot 
tussentijdse salarisvaststelling.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2011 zijn door de curator 0:45 uren aan het 
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. 
Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2011 zijn door de curator 4:15 uren 
aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd 
besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd 
besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2012 zijn door de curator 0:21 uren aan het 
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. 
Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2012 zijn door de curator 0:23 uren aan het 
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. 
Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2012 zijn door de curator 0:30 uren aan het 
faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. 
Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht, alsmede een verzoek tot tussentijdse 
salarisvaststelling.

Over de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 zijn door de curator 0:40 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode geen 
tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd 
besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2013 zijn door de curator 1:20 uren aan het 
faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2013 zijn door de curator 0:22 uren aan het 
faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.

Over de periode van 1 mei tot en met 30 september 2013 zijn door de curator 0:32 uren aan 
het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag 
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gehecht.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2013 zijn door de curator 0:24 uren 
aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag 
gehecht.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2014 zijn door de curator 0:28 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 0:25 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 0:14 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de curator 0:31 uren 
aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 0:36 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 0:18 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator 2:30 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de curator 3:22 uren 
aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 zijn door de curator 3:09 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2016 zijn door de curator 1:11 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2016 zijn door de curator 2:37 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 zijn door de curator 2:50 uren 
aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2017 zijn door de curator 1:23 uren aan het 
faillissement besteed.

25-7-2017: Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn door de curator 6:06 uren 
aan het faillissement besteed. 

20-10-2017: Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2017 zijn door de curator 8:31 
uren aan het faillissement besteed.
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22-01-2018: Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 zijn door de 
curator 7:27 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. T.H.I.M. Pierik heeft 
in deze periode 6:45 uren besteed.

Bestede uren totaal

25-4-17: 31:43

25-7-2017:  37:49 uren 

20-10-2017:  46:20 uren

22-01-2018:  60:32 uren

Toelichting

Aanvullende informatie
De Kampri-vennootschappen zijn nauw met elkaar verweven. Ze vormen een fiscale eenheid 
voor de omzet- en vennootschapsbelasting, terwijl de Deutsche Bank aan de 
vennootschappen een paraplukrediet heeft verleend. De werkzaamheden in de diverse 
boedels overlappen elkaar in belangrijke mate en zijn niet goed van elkaar te scheiden. Om 
deze reden verzoekt de curator alle Kampri-boedels als hoofdelijk aansprakelijk aan te merken 
voor de voldoening van salaris en verschotten van de curator.

Geen opmerkingen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Kampri Group BV is de aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap. RJM 
Holding BV is op haar beurt enig bestuurder/aandeelhouder van Kampri Group BV. 

Geen opmerkingen.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat bedroeg de afgelopen jaren: 

2008 € -/- 288.056,=
2009 - -/- 1.405.367,=

Geen opmerkingen.
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1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2008 € 258.403,=
2009 - 172.711,=

Geen opmerkingen.

1.4 Lopende procedures

De vennootschap was op faillissementsdatum niet in gerechtelijke procedures betrokken.

Geen opmerkingen. 

1.5 Verzekeringen

Ifö Kampri Export BV heeft geen lopende verzekeringsovereenkomsten.

Geen opmerkingen.

1.6 Huur

Het bedrijfspand aan de Gildestraat 10-12 te Kampen is eigendom van RJM Holding BV. 
Kampri Group BV huurt deze bedrijfsruimte voor € 200.000,= per jaar en verhuurde onder aan 
de dochtervennootschappen. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden tussen 
partijen beëindigd ter gelegenheid van het faillissement van Kampri Group BV.

Geen opmerkingen.

1.7 Oorzaak faillissement

Sedert ruim veertig jaren houden de Kampri-vennootschappen, waaronder Ifö Kampri Export 
BV, zich bezig met de productie en verkoop van professionele keukens. De onderneming was 
uitgegroeid tot een onderneming met een eigen fabriek en vestigingen in Nederland, België en 
Zweden. Het bedrijf is een van de grotere spelers in de professionele grootkeukenmarkt en is 
actief in hotels, zorginstellingen, scholen en bedrijfsrestaurants. Ten gevolge van de crisis is 
ook deze branche onder grote druk komen te staan, waardoor orderaanvragen zowel in 
Nederland als in België zijn teruggelopen. In 2009 heeft een grote reorganisatie 
plaatsgevonden. In 2010 is geen verbetering van de markt opgetreden. De Kampri-groep heeft 
nieuwe tegenvallers moeten verwerken. Vanaf medio 2010 werd men geconfronteerd met 
verdere vraaguitval als gevolg van uitblijvende investeringen in de markt waarin de Kampri-
groep actief is. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen ontstaan. Nadat in maart 2011 reeds enkele 
Kampri-ondernemingen in staat van faillissement werden verklaard zag de directie van Ifö 
Kampri Export BV zich genoodzaakt haar faillissement aan te vragen.

Geen opmerkingen.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum waren geen personeelsleden bij Ifö Kampri Export BV in dienst.

Geen opmerkingen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement waren geen werknemers in 
dienst.

Geen opmerkingen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

Geen opmerkingen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Ifö Kampri Export BV beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

Geen opmerkingen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Pagina 8 van 17

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

23-01-2018Datum:Nummer: 5



3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ifö Kampri Export BV beschikt niet over voorraden c.q. onderhanden werk.

Geen opmerkingen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

a. Deelnemingen 
Ifö Kampri Export BV had blijkens de jaarrekening 2009 een deelneming in de Zweedse 
dochtervennootschap Intermatic Storkok van € 66.895,=. Gelet op de liquidatie van Intermatic 
Storkok dient deze deelneming als waardeloos beschouwd te worden. Het zelfde geldt voor de 
aan de Belgische dochtervennootschap CPK NV SA verstrekte obligatielening ad € 73.118,=.

Geen opmerkingen.

b. Rekening-courantvordering
De curator is nog doende na te gaan wat de status is van de in de administratie voorkomende 
rekening-courantvorderingen.

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

De rekening-courantvordering is niet incasseerbaar wegens faillissement van de andere 
groepsmaatschappijen.

Geen opmerkingen.

c. Immaterieel actief
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de immateriële activa aan één van de nieuwe 
Kamphuis-vennootschappen kunnen verkopen. De opbrengst ad € 4.000,= is op de 
faillissementsrekening ontvangen.

Geen opmerkingen.

d. Rente
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De afgelopen verslagperiode is € 14,80 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 21,08 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 21,17 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 33,56 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 11,66 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 15,17 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 14,08 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 17,49 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 12,38 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 12,55 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 11,96 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 10,45 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 6,72 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 13,15 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 8,58 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 5,06 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 8,57 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 4,64 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 3,53 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

De afgelopen verslagperiode is € 2,35 aan rente op de faillissementsrekening ontvangen. 

25-4-17: De afgelopen verslagperiode is € 1,14 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

e. Banksaldo ING België
Ifö Kampri Export BV beschikte over een ING-bankrekening te Antwerpen. De rekening is door 
de curator beëindigd en het creditsaldo ad € 2.447,26 is overgeboekt naar de 
faillissementsrekening.

Geen opmerkingen.

f. Aandelen
Gebleken is dat de failliet 5.000 aandelen houdt in de Zweedse vennootschap Wswk Teknik 
AB. De enige andere aandeelhouder van deze vennootschap heeft al aangegeven 
belangstelling te hebben om deze aandelen over te nemen. Momenteel wordt gedebatteerd 
over de waarde van deze aandelen.

Dit punt is nog niet afgewikkeld. WK Holding BV stelt zich op het standpunt de betreffende 
aandelen in 2011 van de curator gekocht te hebben, hetgeen naar het oordeel van de curator 
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niet het geval is. Over de kwestie wordt thans met de raadsman van WK Holding BV 
gediscussieerd.

Het overleg met de raadsman van WK Holding BV duurt voort.

Ongewijzigd.

De verkoop en overdracht van de aandelen zal op korte termijn plaatsvinden. Daarna zal 
verder overleg worden gevoerd over de vraag wie rechthebbende is op de koopsom.

25-4-17: Partijen zijn het eens over de overdracht van de aandelen. De kwestie zal de 
komende verslagperiode worden afgerond.

25-7-2017:
d.  De afgelopen verslagperiode is geen saldoafschrift ontvangen.

f.  De aandelen zijn inmiddels verkocht en geleverd. De koopsom van €25.000,= is in overleg 
met de raadsman van WK Holding BV voorlopig op de derdenrekening van het kantoor van de 
curator geplaatst. Een poging om in der minne tot een vergelijk te komen is mislukt. WK 
Holding BV zal een dezer dagen een procedure starten tot opvordering van de koopsom.

20-10-2017: 
f. Een minnelijke regeling kon niet bereikt worden. Kamphuis Holding BV is inmiddels tot 
dagvaarding overgegaan. De conclusie van antwoord is ingediend en er is een comparitie van 
partijen bepaald voor eind oktober 2017.

22-01-2018: 
f. Op 21 november 2017 heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen en aan WK 
Holding BV bewijs opgedragen. De getuigenverhoren staan gepland voor 19 maart 2018.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ifö Kampri Export BV beschikt niet over debiteuren.

Geen opmerkingen.

4.2 Opbrengst

Zie hiervoor onder 'Omvang debiteuren'.
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4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vordering Deutsche Bank
Deutsche Bank Nederland NV heeft aan de failliete vennootschappen een paraplufinanciering 
verleend. Op faillissementsdatum had zij in totaal te vorderen € 3.211.317,=, te vermeerderen 
met rente en kosten. De failliete vennootschappen hebben alle activa aan Deutsche Bank 
Nederland NV in zekerheid gegeven. De zekerheden bestaan uit hoofdelijke 
medeaansprakelijkheid van RJM Holding BV, krediethypotheek RJM Holding BV, verpanding 
inventaris, verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden, verpanding van vorderingen op derden, 
pandrecht intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen merkrechten, 
handelsnaamrechten etc.

Geen opmerkingen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 'Vordering van bank(en)'.

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 'Vordering van bank(en)'.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. 

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing. 

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is per faillissementsdatum geëindigd. Een doorstart is niet aan de orde. 

Geen opmerkingen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Een doorstart is niet van toepassing. 

Geen opmerkingen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op faillissementsdatum was de administratie bijgewerkt. De administratie bestaat uit een 
papieren deel, alsmede een in de computer bijgehouden administratie. De curator heeft een 
aantal voor de afwikkeling relevante zaken uit de boekhouding onder zich genomen. Het 
financiële archief zal door Kampri Group BV in bewaring worden  genomen overeenkomstig de 
wettelijke voorgeschriften en de curator heeft te allen tijde vrije toegang tot die administratie.

Geen opmerkingen.
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7.2 Depot jaarrekeningen

In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of de achtereenvolgende jaarrekeningen 
telkens tijdig zijn gedeponeerd.

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De achtereenvolgende jaarrekeningen zijn opgemaakt door Brouwers Accountants uit Zwolle. 
In de jaarrekening 2009 is een samenstellingsverklaring opgenomen.

Geen opmerkingen.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn bij de oprichting volgestort.

Geen opmerkingen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat er sprake is (geweest) van onbehoorlijk 
bestuur.

Geen opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen

Tot op heden heeft de curator geen aanwijzingen dat er sprake is (geweest) van paulianeus 
handelen.

Geen opmerkingen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen uitsluitend gevormd door salaris en 
verschotten curator.

Geen opmerkingen.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot dusverre heeft de belastingdienst nog geen vordering aangemeld.

Geen opmerkingen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot dusverre zijn nog geen andere preferente schuldeisers gebleken.

Geen opmerkingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, is momenteel doende een crediteurenlijst 
op te stellen. Deze zal bij het volgende verslag worden overgelegd.

Mevrouw Poppinga is doende de crediteurenlijsten gereed te maken. Deze zullen bij het 
volgende verslag worden overgelegd.

Tot dusverre hebben zich nog geen concurrente schuldeisers gemeld.

Ongewijzigd.

Er hebben zich tot dusverre geen schuldeisers gemeld.

Geen opmerkingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie hiervoor onder 'Aantal concurrente crediteuren'.

Pagina 15 van 
17

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

23-01-2018Datum:Nummer: 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verwachte wijze van afwikkeling. Een 
en ander hangt met name af van de afwikkeling van de andere faillissementen in de Kampri-
groep.

De curator brengt heden tevens verslag uit in de andere Kampri-faillissementen zodat 
voortaan in alle faillissementen gelijktijdig verslag gedaan kan worden, hetgeen de 
overzichtelijkheid bevordert, alsmede een meer efficiënte afwikkeling.

De curator brengt heden eveneens verslag uit in de andere Kampri-faillissementen.

Zodra de onroerende zaak in het faillissement van RJM Holding BV is overgedragen, kunnen 
de faillissementen van alle Kampri-ondernemingen worden beëindigd. Naar verwachting is het 
volgende verslag het eindverslag.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

25-7-2017: Zodra de kwestie betreffende de koopsom van de aandelen (zie punt 3.15 van het 
verslag) is opgelost kan het faillissement worden beëindigd.

20-10-2017: Ongewijzigd.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

Pagina 16 van 
17

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

23-01-2018Datum:Nummer: 5



10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen afwikkelingstermijn te noemen. Een en ander is met name 
afhankelijk van de al dan niet voortvarende afwikkeling van de andere tot de groep behorende 
faillissementen.

Zie onder 8.7.

Geen opmerkingen.

Zodra het aandelenbezit in Wswk Teknik AB is afgewikkeld kan het faillissement beëindigd 
worden.

Ongewijzigd.

Zodra de aandelen te gelde zijn gemaakt en de koopsom een bestemming heeft gekregen kan 
het faillissement worden afgewikkeld.

25-4-17: De overdracht van de aandelen zal de komende verslagperiode worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te wikkelen punten 
vergen dat ook niet.

Zie onder 8.7.

Geen opmerkingen.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 25 juli 2017 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

25-7-2017: Uiterlijk 25 oktober 2017 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW 
indienen.

Uiterlijk 25 januari 2018 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 23 april 2018 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

10.4 Werkzaamheden
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