
Algemeen

Gegevens onderneming

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

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap Kampri Facilitair BV is onder nummer 05021337 ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland. De vennootschap is 
bij notariële akte d.d. 15 maart 1966 opgericht. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 
567.225,27. Geplaatst en gestort is € 453.780,22. De aandelen worden gehouden door Kampri 
Group BV. Bestuurder van de vennootschap is eveneens Kampri Group BV, alleen, zelfstandig 
bevoegd. Bestuurder van Kampri Group BV is Kamphuis Holding BV. Bestuurders van 
Kamphuis Holding BV zijn R.K. Holding BV en M.K. Holding BV, beiden gevestigd te Zwolle. 
Bestuurder van M.K. Holding BV is de heer M.E. Kamphuis, wonende te Zwolle en bestuurder 
van R.K. Holding BV is de heer R. Kamphuis, eveneens wonende te Zwolle. Het doel van de 
vennootschap luidt: het deelnemen in-, zich interesseren bij- en het samenwerken met andere 
ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect, het voeren van directie, het bekleden van 
commissariaten, het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van 
vermogensbestanddelen, alles in de ruimste zin des woords; het ontwikkelen van groot 
keukenproducten en de verkoop hiervan aan bedrijven.

De naam Kamphuis Holding BV is op 26 april 2011 gewijzigd in RJM Holding BV. Deze 
vennootschap is op 10 mei 2011 gefailleerd met aanstelling van mr. E.A.M. Claassen tot 
curator.

Geen opmerkingen.

Naast Kampri Facilitair BV zijn Kampri Group BV  en Ifö Kampri BV eveneens failliet verklaard 
op 2 maart 2011.

Op 10 mei 2011 zijn de overige tot de groep behorende vennootschappen Culidis BV, RJM 
Holding BV, Ifö Kampri Export BV en Kampri Hout BV in staat van faillissement verklaard. Aan 
dit verslag is een organogram gehecht ter verduidelijking.

Geen opmerkingen.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011801:F001

02-03-2011

mr. M.M.  Verhoeven

Curator: mr. E.A.M.  Claassen

Insolventienummer: F.07/11/107
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Omzetgegevens

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren: 

2008 € 1.211.780,=
2009 - 1.185.575,=
2010 - 169.328,=
Geen opmerkingen.

Personeel gemiddeld aantal

In 2009 waren gemiddeld zo’n 75 werknemers in dienst. In 2009 heeft een reorganisatie 
plaatsgevonden waarbij 27 personeelsleden zijn afgevloeid.

Geen opmerkingen.

Saldo einde verslagperiode

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

Het nummer van de faillissementsrekening luidt 41.21.54.994 en het saldo bedraagt € 
38.859,21. Een afschrift van de tot dusverre verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 30.149,53. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 30.296,52. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 30.453,91. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 30.613,72. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 31.190,38. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 26.742,99. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 26.850,22. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 26.940,09. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.023,45. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.101,77. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.175,02. Een afschrift van de 
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sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.250,09. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.323,11. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.366,33. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.447,12. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.506,91. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.559,96. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.605,74. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 27.644,74. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 21.520,63. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 21.538,63. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 22.551,11. Een afschrift van de 
sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

25-4-17: Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 20.598,71. Een afschrift van 
de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

25-7-2017:  € 20.603,94

20-10-2017: € 20.636,97

correctie 20-10-2017: € 20.606,97

22-01-2018: € 20.609,55

Verslagperiode

21 januari t/m 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

Omdat de werkzaamheden in de drie faillissementen elkaar in belangrijke mate overlappen, 
heeft de curator tot dusverre één, gezamenlijke tijdschrijflijst aangehouden. Over de periode 
van 24 februari tot en met 31 maart 2010 zijn door de curator in de drie faillissementen 18:31 
uren aan de surseance en 34:44 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. 
Bruins heeft in deze periode 0:05 uren aan de surseance en 3:39 uren aan het faillissement 
besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 2:55 uren aan 
het faillissement besteed, hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht. 

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2011 zijn door de curator 1:57 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 0:35 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht, alsmede een verzoek tot tussentijdse salarisvaststelling, gesplitst in 
surseance- en faillissementsperiode.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2011 zijn door de curator 3:40 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 0:15 uren 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 2:33 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 2:15 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 0:05 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2012 zijn door de curator 0:31 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 0:55 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 0:05 uren besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht, alsmede een verzoek tot tussentijdse 
salarisvaststelling.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2012 zijn door de curator 1:48 uren 
aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins 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 1:35 uren aan het 
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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 1:27 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 0:54 uren aan 
het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag 
gehecht.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2013 zijn door de curator 1:01 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 1:29 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 1:37 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 1:49 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de curator 1:29 uren 
aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 1:06 uren aan het 
faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 
0:06 uren besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 0:44 uren aan het 
faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 
geen tijd besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator 0:45 uren aan het 
faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze periode 
geen tijd besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de curator 1:06 uren 
aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft in deze 
periode geen tijd besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 zijn door de curator 1:44 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2016 zijn door de curator 0:55 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2016 zijn door de curator 1:04 uren aan het 
faillissement besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 zijn door de curator 0:57 uren 
aan het faillissement besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2017 zijn door de curator 1:16 uren aan het 
faillissement besteed.
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25-7-2017: Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn door de curator 0:18 uren 
aan het faillissement besteed.

20-10-2017: Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2017 zijn door de curator 0:56 
uren aan het faillissement besteed.

22-01-2018: Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 zijn door de 
curator 0:33 uren aan het faillissement besteed.

Bestede uren totaal

25-4-17: 35:44

25-7-2017:  36:02

20-10-2017: 36:58

22-01-2018: 37:31

Toelichting

Overig
Naast Kampri Facilitair BV is ook voorlopig surseance van betaling verleend aan Ifö Kampri BV 
en Kampri Group BV. Ook deze twee vennootschappen zijn op 2 maart 2011 gefailleerd. 
Kampri Group BV is enig aandeelhouder en bestuurder van deze twee vennootschappen. De 
drie failliete vennootschappen zijn nauw met elkaar verweven. Dit is het geval op het gebied 
van huisvesting, financiering, personeelsbeleid, etc. Ook is er sprake van een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting en is er jaarlijks sprake van een geconsolideerde 
jaarrekening. De werkzaamheden in de drie failliete boedels overlappen elkaar in belangrijke 
mate. Om voormelde redenen verzoekt de curator de drie boedels als hoofdelijk aansprakelijk 
aan te merken voor de voldoening van het salaris en verschotten van de curator.

Geen opmerkingen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Kampri Group BV is enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap. 
Kamphuis Holding BV is enig bestuurder/aandeelhouder van Kampri Group BV. Bestuurders 
van Kamphuis Holding BV zijn R.K. Holding BV en M.K. Holding BV. Van deze 
vennootschappen zijn bestuurders de heer R. Kamphuis en de heer M.E. Kamphuis. 

Geen opmerkingen.
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1.2 Winst en verlies

Het resultaat bedroeg de afgelopen jaren: 

2008 € 8.318,=
2009 - 600,=
2010 - -/- 977.037,=

Geen opmerkingen.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2008 € 4.345.666,=
2009 - 3.688.113,=
2010 - 3.589.943,=

Geen opmerkingen.

1.4 Lopende procedures

De vennootschap was op faillissementsdatum niet in gerechtelijke procedures betrokken.

Geen opmerkingen.

1.5 Verzekeringen

De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten waaronder een 
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven etc. De komende verslagperiode zal de curator de 
lopende verzekeringsovereenkomsten zo spoedig mogelijk beëindigen en nagaan of nog 
premierestituties te ontvangen zijn.

De verzekeringen zijn beëindigd. Er zijn geen premierestituties te verwachten.

Geen opmerkingen.

1.6 Huur

Het bedrijfspand aan de Gildestraat 10-12 te Kampen is eigendom van Kamphuis Holding BV, 
de enig aandeelhouder van Kampri Group BV. Kampri Group BV huurt deze bedrijfsruimte 
voor € 200.000,= per jaar. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden tussen partijen 
beëindigd. De gebruikslasten voor Kampri Facilitair BV bedragen € 108.000,= per jaar.

Geen opmerkingen.
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1.7 Oorzaak faillissement

Sedert ruim veertig jaren houdt Kampri Group BV met haar dochterondernemingen Kampri 
Facilitair BV en Ifö Kampri BV zich bezig met de productie en verkoop van professionele 
keukens. De onderneming was uitgegroeid tot een onderneming met naast een eigen fabriek 
en vestigingen in Nederland ook vestigingen in 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 de orderaanvragen zowel in Nederland als in België zijn 
teruggelopen. In 2009 heeft een grote reorganisatie plaatsgevonden waarbij circa 27 
personeelsleden zijn afgevloeid en ook de vestiging in België is beëindigd. In 2010 is geen 
verbetering van de markt opgetreden, waardoor de huisbankier de financiering heeft 
opgeschort. Het management heeft vervolgens moeten vaststellen dat het aanvragen van 
surseance van betaling noodzakelijk en onvermijdelijk was. Bij beslissing d.d. 24 februari 2011
 heeft de rechtbank aan Kampri Group BV, Kampri Facilitair BV en Ifö Kampri BV voorlopige 
surseance van betaling verleend. Bij vonnis d.d. 2 maart 2011 is de voorlopige surseance van 
betaling omgezet in een faillissement. 

Geen opmerkingen.

* Overig:
Naast Kampri Facilitair BV is ook voorlopig surseance van betaling verleend aan Ifö Kampri BV 
en Kampri Group BV. Ook deze twee vennootschappen zijn op 2 maart 2011 gefailleerd. 
Kampri Group BV is enig aandeelhouder en bestuurder van deze twee vennootschappen. De 
drie failliete vennootschappen zijn nauw met elkaar verweven. Dit is het geval op het gebied 
van huisvesting, financiering, personeelsbeleid, etc. Ook is er sprake van een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting en is er jaarlijks sprake van een geconsolideerde 
jaarrekening. De werkzaamheden in de drie failliete boedels overlappen elkaar in belangrijke 
mate. Om voormelde redenen verzoekt de curator de drie boedels als hoofdelijk aansprakelijk 
aan te merken voor de voldoening van het salaris en verschotten van de curator.

Geen opmerkingen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum waren 52 werknemers in dienst. 

Geen opmerkingen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement waren gemiddeld 75 à 80 
werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.
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2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers zijn formeel in dienst bij Kampri Facilitair BV. Bij brief d.d. 2 maart 2011 heeft 
de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, aan alle personeelsleden ontslag 
aangezegd. De werknemers zijn gewezen op de uitkeringsmogelijkheden via het UWV 
waarmee ook contacten zijn gelegd. De werknemersformulieren in het kader van de 
Loongarantieregeling zijn ingevuld en ingezonden. De curator heeft voorts de vakbond FNV 
van het faillissement en de ontslagen op de hoogte gesteld en uitgenodigd aanwezig te zijn 
tijdens de bijeenkomst van de curator met de personeelsleden.

Geen opmerkingen.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Kampri Facilitair BV beschikt samen met Ifö Kampri BV over bedrijfsmiddelen, bestaande uit 
machines en inventaris. De balanswaarde bedroeg per 31 december 2009 € 527.543,=.

Geen opmerkingen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

In het kader van de hierna te bespreken doorstart is de inventaris van Ifö Kampri BV en 
Kampri Facilitair BV tezamen met de voorraden verkocht aan Kampri Support BV. Daarnaast 
is het immateriële actief van de drie Kampri-vennootschappen aan de doorstarter verkocht. 
Inclusief de boedelbijdrage heeft het immateriële actief € 20.000,= opgebracht. Bedoeld 
bedrag dient nog over de drie faillissementsboedels verdeeld te worden. 

Inmiddels heeft de verdeling over de 3 boedels plaatsgevonden door overboeking naar de 
respectieve faillissementsrekeningen. Er is € 25.500,= ontvangen.

Geen opmerkingen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie hiervoor onder 'Verkoopopbrengst'.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is gedeeltelijk van toepassing, namelijk voor zover de 
inventaris niet onder de bodemverhuurconstructie valt.

Geen opmerkingen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Kampri Facilitair BV beschikt samen met Ifö Kampri BV over voorraden c.q. onderhanden 
werk. 

Deze zaken zijn verpand aan Deutsche Bank Nederland NV en door die bank te gelde 
gemaakt en in mindering op de schuld gebracht.

Geen opmerkingen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie hierna.

Geen opmerkingen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

a. Immaterieel actief 
In het kader van de doorstart is het immaterieel actief  van de drie Kampri-ondernemingen 
verkocht en overgedragen. De opbrengst ad € 20.000,= dient over de drie failliete boedels 
verdeeld te worden.

De verdeling van de opbrengst van het immaterieel actief heeft plaatsgevonden.

Geen opmerkingen.

b. Vorderingen op participanten
Kampri Facilitair BV heeft blijkens de jaarrekening 2009 een vordering in rekening-courant op 
Kamphuis Holding BV. Deze bedraagt € 994.989,=. Hoogstwaarschijnlijk dient deze vordering 
als oninbaar afgeboekt te worden omdat te verwachten is dat Kamphuis Holding BV op korte 
termijn eveneens zal failleren. 

Nu Kamphuis Holding BV (RJM Holding BV) ook in staat van faillissement is verklaard is de 
vordering waardeloos geworden.

Geen opmerkingen.

c. Rente
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De afgelopen verslagperiode is € 169,23 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 146,99 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 157,39 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 159,81 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 153,66 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 137,21 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 107,23 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 89,87 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 83,36 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 78,32 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 73,25 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 75,07 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 73,02 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 43,22 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 80,79 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 59,79 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 53,05 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 45,78 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 39,= rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 28,74 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 18,= rente op de faillissementsrekening ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is € 12,48 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

25-4-17: De afgelopen verslagperiode is € 8,88 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

d. Restitutie fiscus
Van de belastingdienst is een restitutie van € 423,= ontvangen.

Geen opmerkingen.

25-7-2017: 
c - De afgelopen verslagperiode is € 5,23 rente op de faillissementsrekening ontvangen.
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20-10-2017: 
c - De afgelopen verslagperiode is € 3,03 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

22-01-2018: 
c - De afgelopen verslagperiode is € 2,58 rente op de faillissementsrekening ontvangen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie hiervoor onder 'Beschrijving'.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Kampri Facilitair BV beschikt over debiteuren tot een totaalbedrag van € 2.652,=.

De debiteuren zijn rechtsgeldig verpand aan Deutsche Bank Nederland NV en worden 
momenteel door deze bank geïncasseerd en in mindering op de schuld gebracht.

De bank heeft aan Mirus Int. BV opdracht gegeven voor incasso zorg te dragen. De incasso 
vindt momenteel plaats.

Mirus Int. BV heeft de incasso afgerond. De komende verslagperiode zal de curator ter zake 
de niet geïncasseerde debiteuren ex art. 29 lid 1 Wet OB de BTW terug te vragen.

Van de belastingdienst is nog geen antwoord ontvangen.

De fiscus heeft de restitutie BTW inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening van Ifö 
Kampri BV. Hiervan zal een bedrag van € 423,= worden overgemaakt naar de 
faillissementsrekening van Kampri Facilitair BV.

Geen opmerkingen.

4.2 Opbrengst

Zie hiervoor onder 'Omvang debiteuren'.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vordering Deutsche Bank
Deutsche Bank Nederland NV heeft aan de drie failliete vennootschappen een 
paraplufinanciering verleend. Op faillissementsdatum had zij te vorderen € 2.482.933,=, te 
vermeerderen met rente en kosten. De failliete vennootschappen hebben alle activa aan de 
Deutsche Bank Nederland NV in zekerheid gegeven. De zekerheden bestaan uit hoofdelijke 
medeaansprakelijkheid van Kamphuis Holding BV, verpanding van de bedrijfsinventaris, 
verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden, verpanding van alle vorderingen van derden, 
pandrecht intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen merkrechten, 
handelsnaamrechten e.d., pandrecht domeinnamen, pandrechten rechten uit gesloten 
overeenkomsten van aanneming van werk, pandrecht uit polis kredietverzekering, etc. Voorts 
heeft de Deutsche Bank Nederland NV aan Kamphuis Holding BV een hypothecaire geldlening 
verstrekt op de onroerende zaak.

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

In het kader van de hierna te bespreken doorstart heeft de Deutsche Bank Nederland NV ter 
zake immaterieel actief en boedelbijdrage aan de drie failliete boedels de somma van € 
20.000,= betaald. Dit bedrag dient over de drie boedels verdeeld te worden.

De verdeling over de 3 boedels heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geen opmerkingen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Met betrekking tot de op faillissementsdatum aanwezige voorraden is een groot aantal 
beroepen op eigendomsvoorbehoud bij de curator binnengekomen. Met de doorstartende 
partij is overeengekomen dat deze de eigendomsrechten van derden zal respecteren en 
afwikkelen met de betrokken leveranciers. De doorstartende partij heeft de hulp ingeroepen 
van NTAB, onder andere ter afwikkeling van de vele beroepen op eigendomsvoorbehoud.

Het NTAB heeft, in nauw overleg met de curator en de directie van Kampri Support BV, de 
beroepen op eigendomsvoorbehoud afgewikkeld.

Geen opmerkingen.
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5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Vanwege de toegepaste bodemverhuurconstructie is de exploitatie van de onderneming per 
23 februari 2011 gestaakt. Ze is niet hervat voordat de doorstart gerealiseerd werd.

Geen opmerkingen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
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6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft met enkele potentiële partijen besprekingen gevoerd over een overname van 
de activa met een doorstart van de onderneming. Vóór surseancedatum is tussen de failliete 
ondernemingen en de Deutsche Bank Nederland NV een zogenaamde 
bodemverhuurconstructie tot stand gekomen. Met medewerking van de Deutsche Bank 
Nederland NV heeft uiteindelijk een doorstart plaatsgevonden. De activa uit de boedels van 
Kampri Group BV, Kampri Facilitair BV en Ifö Kampri BV is aan Kampri Support BV verkocht 
voor € 385.000,=. De heer W.E.H. Kamphuis is bestuurder van Kampri Support BV. Deze 
vennootschap staat geheel los van de gefailleerde Kampri-vennootschappen. 

Het is een vennootschap van de heer Kamphuis sr., terwijl de heren Kamphuis jr. 
aandeelhouders zijn van Kampri Group BV en de daaronder ressorterende vennootschappen. 
Het Nederlands Taxatie en Advies Bureau BV heeft op verzoek van de Deutsche Bank 
Nederland NV op 15 februari 2011 een taxatie uitgevoerd. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd 
op € 417.050,= liquidatiewaarde en € 996.000,= onderhandse verkoopwaarde. Het overgrote 
deel van de bedrijfsmiddelen viel onder de bodemverhuurconstructie. Een aantal 
bodemgoederen echter niet en als curator heb ik in verband met  het bepaalde in art. 57 lid 3 
FW aanspraak gemaakt op de opbrengsten van die bodemgoederen ten behoeve van de 
fiscus. De curator heeft bij de bodemverhuurconstructie geen onjuistheden geconstateerd. 

Geen opmerkingen.

Kampri Support BV heeft de roerende zaken gekocht voor € 365.000,= en de immateriële 
activa inclusief boedelbijdrage voor € 20.000,=. De somma van € 365.000,= is aan de bank 
overgemaakt tegen vrijgave van de pandrechten. In verband met de bodemgoederen heeft de 
bank aan de drie boedels betaald de somma van € 51.000,=. Dit bedrag is op de 
faillissementsrekening ontvangen en dient nog verdeeld te worden tussen de boedels van Ifö 
Kampri BV en Kampri Facilitair BV.

De verdeling van het totaalbedrag van € 71.000,= over de drie boedels heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

Geen opmerkingen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De koopsom voor de bedrijfsmiddelen ligt beneden de getaxeerde liquidatiewaarde. Dit komt 
met name doordat niet alle bedrijfsmiddelen zijn overgenomen. Deutsche Bank Nederland NV 
zal de overgebleven roerende zaken als pandhouder veilen. Rekening houdend met de niet 
overgenomen goederen komt de koopprijs overeen met de getaxeerde liquidatiewaarde. 
Deutsche Bank Nederland NV kon zich met deze opbrengst verenigen en heeft 
dientengevolge de pandrechten vrijgegeven. Kampri Support BV zet de exploitatie als 
doorstartende partij voort in de onroerende zaak Gildestraat 10-12 te Kampen welke in 
eigendom aan Kamphuis Holding BV toebehoort. Tussen Kampri Support BV en de Deutsche 
Bank Nederland NV dat Kampri Support BV de onroerende zaak tot ultimo 2011 kosteloos 
mag gebruiken, met dien verstande dat zij alleen de gebruikskosten zoals energielasten e.d. 
dient te voldoen. In het kader van de doorstart is voorts van belang dat aan 20 van de 52 
voormalig werknemers een nieuw dienstverband is aangeboden.

Geen opmerkingen.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Zie hiervoren.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie hiervoren.

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.

7.2 Depot jaarrekeningen

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

De opeenvolgende jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

Geen opmerkingen.

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.
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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 gevormd door salaris en 
verschotten curator, alsmede een deel van de vordering van het UWV inzake overgenomen 
salaris over de opzegperiode.

Het UWV heeft de boedelvordering nog niet aangemeld.

Het UWV heeft nog geen vordering aangemeld.

Geen opmerkingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot dusverre heeft de belastingdienst € 148.885,= aangemeld.

De fiscus heeft de vordering verhoogd tot € 329.535,=.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering aangemeld.

Geen opmerkingen.

De curator gaat na waarom het UWV nog geen vordering heeft ingediend.

Het UWV heeft telefonisch aangegeven geen vordering te hebben.

Geen opmerkingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot dusverre zijn nog geen andere preferente schuldeisers gebleken.

Geen opmerkingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot dusverre zijn diverse concurrente schuldeisers gebleken. Deze hebben tezamen € 
90.896,85 te vorderen.

Volgens de aangehechte, bijgewerkte lijst hebben de concurrente crediteuren € 92.008,04 te 
vorderen.

Ongewijzigd.

Aan dit verslag is een bijgewerkte crediteurenlijst gehecht.

Ongewijzigd.

Een bijgewerkte lijst is aangehecht.

Geen wijzigingen.

Ongewijzigd.

Een bijgewerkte lijst is aangehecht.

Ongewijzigd.

Een bijgewerkte crediteurenlijst is aangehecht.

Ongewijzigd.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie hiervoor onder 8.5. Zie de aangehechte lijst.

Zie de aangehechte lijst.

Geen opmerkingen.

Ongewijzigd.

De concurrente schuldeisers hebben € 92.088,04 te vorderen.

Geen wijzigingen.

De concurrente crediteuren hebben € 92.088,04 te vorderen.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

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 samen met de afwikkeling van de faillissementen van Kampri Group BV en Ifö 
Kampri BV.

Uit efficiencyoverwegingen zal de curator alle 7 Kampri-faillissementen tegelijk afwikkelen.
De curator zal heden ook verslag uitbrengen 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.

Ongewijzigd.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden
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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 twee andere faillissementen.

Geen opmerkingen.

25-7-2017: 
Het faillissement zou in beginsel afgewikkeld kunnen worden. Uit een oogpunt van efficiency 
stelt de curator voor het faillissement tegelijk met de andere Kampri-faillissementen af te 
wikkelen.

20-10-2017: Ongewijzigd.

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. 

De curator doet heden verslag in alle 7 faillissementen, zodat in de toekomst steeds gelijktijdig 
verslag gedaan kan worden en de afwikkeling van alle 7 faillissementen gelijke tred kan 
houden. Deze werkwijze bevordert het overzicht en de efficiency van afwikkeling.

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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