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Gegevens onderneming
RJM Holding BV, statutair gevestigd te Zw olle, feitelijk gevestigd aan de
Gildestraat 10-12 te (8263 AH) Kampen

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap RJM Holding BV is onder nummer 05078015
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost
Nederland. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 21 april 2005 opgericht.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,=. Geplaatst en gestort is €
18.000,=. De aandelen w orden gehouden door R.K. Holding BV en M.K. Holding
BV, ieder 50%. Beiden aandeelhouders zijn tevens bestuurder, gezamenlijk
bevoegd, van de vennootschap. Het doel van de vennootschap luidt: het
oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en
ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het
beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van de directie over
vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren
daarvan, alsmede het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van
intellectuele en industriële eigendom, en het verkrijgen, beheren en
vervreemden van registergoederen en roerende zaken etc.
Op 26 april 2011 is de naam van de vennootschap gew ijzigd van Kamphuis
Holding BV in RJM Holding BV.
Geen opmerkingen.
Naast RJM Holding BV zijn Culidis BV, Ifö Kampri Export 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
w eten 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.
Aanvullende informatie
De Kampri-vennootschappen zijn nauw met elkaar verw even. Ze vormen een
fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting, terw ijl de Deutsche
Bank aan de vennootschappen een paraplukrediet heeft verleend. De
w erkzaamheden 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.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2008

€ 357.000,00

€ -70.411,00

€ 7.106.215,00

2009

€ 332.000,00

€ -2.924.473,00

€ 6.388.104,00

2010

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren:
2008 € 357.000,=
2009 - 332.000,=
2010 nog niet bekend
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Geen opmerkingen.
Het resultaat bedroeg de afgelopen jaren:
2008 € -/- 70.411,=
2009 - -/- 2.924.473,=
Geen opmerkingen.
Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:
2008 € 7.106.215,=
2009 - 6.388.104,=
2010 nog niet bekend
Geen opmerkingen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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RJM Holding BV is een beheersvennootschap en heeft geen personeel in
dienst.
Geen opmerkingen.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 101.073,24

Boedelsaldo
€ 101.081,68
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25-07-2018
7

Verslagperiode
van
23-1-2018

17-05-2018
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t/m
23-4-2018

van
24-4-2018
t/m
24-7-2018

25-07-2018
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

248,37 uur

7

2,28 uur

totaal

250,65 uur

Toelichting bestede uren
Over de periode van 10 mei tot en met 31 mei 2011 zijn door de curator 5:06
uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, 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 0:32 uren
aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedew erker,
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
4:29 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W .B. Bruins heeft
in deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, heeft in deze periode 0:25 uren besteed,
hoofdzakelijk met postverw erking 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 4:10 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W .B.
Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, 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
2:04 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W .B. Bruins heeft
in deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, 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 1:28
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W .B. Bruins heeft in
deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, 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
2:54 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W .B. Bruins heeft
in deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, 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 2012 tot en met 31 december 2012 zijn door de
curator 7:43 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan dit
verslag gehecht.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2013 zijn door de curator
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3:40 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 2:50
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
9:58 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 14:40 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erker, heeft in deze periode 0:10 uren 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
17:55 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft
in deze periode 2:55 uren besteed.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 20:11
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft in deze
periode 0:20 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedew erkster,
heeft in deze periode 0:20 uren besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator
14:25 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft
in deze periode 5:40 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode 0:10 uren besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de
curator 11:47 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S.
Salet heeft in deze periode 1:10 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator
19:24 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft
in deze periode 0:35 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode 0:06 uren besteed.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 12:41
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft in deze
periode 1:00 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedew erkster,
heeft in deze periode 0:10 uren besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator
11:35 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft
in deze periode geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode 0:20 uren besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de
curator 17:19 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 zijn door de curator
23:06 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft
in deze periode 3:55 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga,
insolventiemedew erkster, heeft in deze periode 0:40 uren besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2016 zijn door de curator 6:11
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. O.S. Salet heeft in deze
periode 0:05 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedew erker,
heeft in deze periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2016 zijn door de curator
11:45 uren aan
het faillissement besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 zijn door de
curator 10:56 uren
aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2017 zijn door de curator
1:45 uren aan het faillissement besteed.
25-7-2017: Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn door de
curator 0:49 uren aan het faillissement besteed.
20-10-2017: Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2017 zijn
door de curator 3:59 uren aan het faillissement besteed.
22-01-2018: Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 zijn
door de curator 2:25 uren aan het faillissement besteed.
23-04-2018: Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 zijn door
de curator 0:49 uren aan het faillissement besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R.K. Holding BV en M.K. Holding BV zijn de aandeelhouders en tevens
bestuurders van de vennootschap. RJM Holding BV is op haar beurt enig
bestuurder/aandeelhouder van Kampri Group BV.
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Geen opmerkingen.

1.2 Lopende procedures
De vennootschap w as op faillissementsdatum niet in gerechtelijke procedures
betrokken.
Geen opmerkingen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
RJM Holding BV heeft een opstal- gebouw enverzekering bij DeltaLloyd. Deze
verzekeringsovereenkomst dient gecontinueerd te w orden in verband met de
onroerende zaak zoals vermeld onder punt 3 van dit verslag.
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Geen opmerkingen.

1.4 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. De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden tussen partijen
beëindigd ter gelegenheid van het faillissement van Kampri Group BV.
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Geen opmerkingen.

1.5 Oorzaak faillissement
Sedert ruim veertig jaren houden RJM Holding, voorheen Kamphuis Holding BV
geheten, en haar dochterondernemingen zich bezig met de productie en
verkoop van professionele keukens. De onderneming w as uitgegroeid tot een
onderneming met een eigen fabriek en vestigingen in Nederland, België en
Zw eden. 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, w aardoor orderaanvragen zow el 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 nieuw e tegenvallers moeten verw erken. Vanaf medio 2010
w erd men geconfronteerd met verdere vraaguitval als gevolg van uitblijvende
investeringen in de markt w aarin de Kampri-groep actief is. Hierdoor zijn
liquiditeitsproblemen ontstaan. Nadat in maart 2011 reeds enkele Kampriondernemingen in staat van faillissement w erden verklaard zag de directie van
RJM Holding BV zich genoodzaakt haar faillissement aan te vragen.
Geen opmerkingen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Op faillissementsdatum w aren geen personeelsleden bij RJM Holding BV in
dienst.
Geen opmerkingen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement w aren geen
w erknemers in dienst.
Geen opmerkingen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaak aan de Gildestraat 10-12 te Kampen behoort in eigendom
toe aan RJM Holding BV. Deutsche Bank Nederland NV treedt op als huisbankier
en had op faillissementsdatum een kredietfaciliteit verleend van € 3.211.317,=.
Op het perceel Gildestraat 10-12 is een krediethypotheek verleend van €
4.000.000,= in hoofdsom. In maart 2011 heeft met medew erking van Deutsche
Bank Nederland NV een doorstart plaatsgevonden. De activa zijn gekocht door
Kampri Support BV. Deze vennootschap staat los van de gefailleerde Kamprivennootschappen. Het is een vennootschap van de heer Kamphuis sr. In het
kader van de doorstart is afgesproken dat Kampri Support BV de exploitatie in
de onroerende zaak tot het eind van het jaar voortzet. Tussen Kampri Support
BV en de Deutsche Bank Nederland NV is overeengekomen dat Kampri Support
BV de onroerende zaak kosteloos mag gebruiken, met dien verstande dat zij
alleen de gebruikskosten, zoals energielasten en dergelijke, dient te voldoen.
Ten aanzien van het gebruik van de onroerende zaak is overeengekomen dat
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dit tot uiterlijk 31 december 2011 zal duren. Op dit moment w ordt nagegaan
w elke verkoopmogelijkheden er zijn.
Onlangs heeft een bespreking plaatsgevonden met Deutsche Bank Nederland
NV en de gebruiker van het pand over de verkoopmogelijkheden en een
eventuele tijdelijke voortzetting van de gebruiksovereenkomst.
De onderhandelingen over de totstandkoming van een gebruiksovereenkomst
zijn bijna afgerond. Naar verw achting kan binnen één maand tot
ondertekening w orden overgegaan. Een deel van de gebruiksvergoeding zal in
de boedel vloeien.
Curator en Deutsche Bank Nederland BV zijn voorts druk doende te bezien of
de onroerende zaak te gelde gemaakt kan w orden.
De onderhandelingen over de gebruiksovereenkomst zijn afgerond. Vanaf 1
januari 2012 is Kampri Support de gebruiksvergoeding verschuldigd gew orden.
Er is nog niet betaald. De curator heeft heden tot betaling gesommeerd.
Inmiddels hebben Kampri Support BV en Deutsche Bank Nederland de
gebruiksovereenkomst getekend en heeft Kampri Support 9 maandtermijnen
inclusief BTW op de boedelrekening overgemaakt. De boedel heeft 8 aan de
bank toekomende deeltermijnen doorbetaald.
Met betrekking tot de verkoop van de onroerende zaak zijn nog geen nieuw e
ontw ikkelingen te melden.
Geen opmerkingen.
De gebruiksvergoeding inclusief BTW komen maandelijks binnen. De curator
dient nog een deel af te dragen aan de Deutsche Bank. Inmiddels is ook een
koopovereenkomst met betrekking tot de onroerende zaak tot stand gekomen.
De koopsom bedraagt € 1.689.850,= inclusief de kosten voor het opruimen van
de verontreiniging en de afvoerkosten. De levering zal in februari 2013
plaatsvinden. Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.
Aan huurpenningen is de afgelopen verslagperiode € 8.369,18 ontvangen. De
overdracht van de onroerende zaak heeft nog niet plaatsgevonden.
De gesloten koopovereenkomst heeft geen vervolg gekregen. De koper heeft
geen financiering kunnen verkrijgen en heeft een beroep gedaan op het
financieringsvoorbehoud.
Momenteel w orden nieuw e onderhandelingen gevoerd om tot een nieuw e
koopovereenkomst te komen.
De onderhandelingen over een nieuw e koopovereenkomst zijn bijna afgerond.
De onderhandelingen over de koopovereenkomst duren nog voort.
Naar verw achting kan de koopovereenkomst in de komende verslagperiode
definitief w orden gesloten en uitgevoerd.
Voor de financiering van de onroerende zaak is aspirant-koper Revitel
aangew ezen op de financiële steun van HMO. Dit is een door de provincie
Overijssel ingesteld orgaan dat is belast met de coördinatie van
bodemsanering. De gesprekking tussen Revitel, HMO en de curator zijn in volle
gang. Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat koper Revitel een deel van het
object zal doorverkopen en een ander deel zal verhuren. Al deze zaken dienen

op elkaar afgestemd te w orden.
De onderhandelingen duren voort en kunnen naar verw achting eind februari
2015 w ordt afgerond.
De onderhandelingen tussen Revitel en HMO zijn nog niet afgerond. De zaak
heeft verder vertraging opgelopen doordat één van de aandeelhouders van
Revitel is gefailleerd. De curator hoopt en verw acht dat de verkoop en
overdracht de komende verslagperiode kan w orden afgerond.
Door het faillissement van één van de aandeelhouders van Revitel zijn de
onderhandelingen vertraagd. De besprekingen over een iets andere opzet van
de onderhandelingen w orden voortgezet.
De besprekingen met HMO w orden voortgezet.
Op 18 december 2015 is de onroerende zaak aan de Gildestraat 10-12 te
Kampen in eigendom overgedragen aan HMO. De koopsom strekt in mindering
op de hypotheekschuld. De boedelbijdrage bedraagt € 22.100,= inclusief BTW
en is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.
De overdracht is afgerond. De boedelbijdrage is op de faillissementsrekening
ontvangen en ook is alle gebruiksvergoeding met de gebruikers en de bank
afgew ikkeld.
Geen opmerkingen.
Aan huurpenningen is de afgelopen verslagperiode € 16.738,36 ontvangen. De
afdracht van het aandeel van de bank dient nog plaats te vinden. De
overdracht van de onroerende zaak is aangehouden.
Aan gebruiksvergoding is de afgelopen verslagperiode in totaal ontvangen de
somma van € 33.476,72 terw ijl € 20.922,95 aan de Deutsche Bank is
afgedragen.
De afgelopen verslagperiode is geen gebruiksvergoeding betaald. De curator
heeft inmiddels tot betaling gesommeerd met aanzegging van de w ettelijke
rente en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 52.746,25 aan
gebruiksvergoeding op de faillissementsrekening geïncasseerd. Er is nog
steeds een achterstand. De curator zet de incasso voort.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 25.107,54 aan
gebruiksvergoeding betaald. Het betreft de lopende verplichting over 3
maanden. Kampri Support BV heeft een achterstand in de betaling van de
gebruiksvergoeding van € 22.576,=. Ondanks herhaalde aanmaning is geen
betaling ontvangen. De curator heeft een incassodagvaarding laten uitgaan.
De zaak staat voor conclusie van antw oord. De gebruiksovereenkomst eindigt
per 31 augustus 2014.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 10.789,19 aan
gebruiksvergoedingen op de faillissementsrekening ontvangen. Er is een
nieuw e (aanvullende) achterstand ontstaan w elke verband houdt met de
splitsing van de onroerende zaak. De curator is volop doende met de incasso.
Met betrekking tot de bij de rechtbank aanhangige incassoprocedure is het
incidentele verzoek tot oproeping in vrijw aring van de w ederpartij (Kampri
Support BV) afgew ezen. De zaak staat thans voor conclusie van antw oord. De

curator heeft Kampri Support BV opgeroepen alsnog in der minne tot betaling
over te gaan nu het vrijw aringsverzoek is afgew ezen.
De afgelopen verslagperiode is in totaal, inclusief de ingelopen achterstand,
voor een totaalbedrag van € 38.014,23 aan gebruiksvergoeding op de
faillissementsrekening ontvangen. In de incassoprocedure heeft Kampri
Support BV voor antw oord geconcludeerd.
Aan de curator is een aanhouding verleend voor repliek.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 8.117,10 aan
gebruiksvergoeding op de faillissementsrekening ontvangen. Er is een
achterstand ontstaan en de curator is bezig met de incasso. In de procedure
tegen Kampri Support BV is aan de curator een aanhouding verleend voor
dupliek in reconventie.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 17.665,12 aan
gebruiksvergoedingen ontvangen. Verrekening met de bank dient nog plaats
te vinden.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 36.369,04 aan
gebruiksvergoeding ontvangen. Hierin is tevens begrepen de achterstand van
Kampri Support BV. Bij vonnis d.d. 16 juni 2015 is Kampri Support BV
veroordeeld tot betaling van € 22.576,37 met rente en kosten. Kampri Support
BV heeft betaald en tevens hoger beroep ingesteld.
De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van €25.030,03 inclusief BTW
aan gebruiksvergoeding ontvangen. De curator is doende ten behoeve van de
beide gebruikers de eindafrekening op te stellen. Na verrekening van enkele
reparatiekosten dienen beide gebruikers nog een bedrag te betalen. Voorts
dient nog gedeeltelijk afgerekend te w orden met Deutsche Bank. Zij heeft
recht op de helft van de gebruiksvergoeding. Ten slotte dient nog met de fiscus
de aangifte BTW afgestemd te w orden.
De afgelopen verslagperiode is per saldo € 5.346,05 aan gebruisvergoeding
ontvangen en is € 35.288,08 aan de Deutsche Bank afgedragen. Inmiddels is
met betrekking tot de BTW over de gebruiksvergoeding met de fiscus contact
opgenomen. Er zal over de hele periode € 54.142,= aan BTW afgedragen
dienen te w orden.
De hoger beroep-procedure is aanhangig bij het gerechtshof ArnhemLeeuw arden. De comparitie na aanbrengen heeft geen resultaat opgeleverd.
De zaak staat thans voor memorie van grieven aan de zijde van Kampri
Support BV.
Kampri Support BV heeft de memorie van grieven genomen. De zaak staat
thans voor memorie van antw oord.
De memorie van antw oord is ingediend. Aan de raadsman van Kampri Support
BV is nog een kort uitstel verleend om te reageren op de bij antw oord in het
geding gebrachte productie.
De raadsman van Kampri Support BV heeft een antw oordakte ingediend
w aarna partijen arrest hebben gevraagd.
25-4-17: De zaak staat voor arrest.
25-7-2017: Er is nog geen arrest gew ezen. De zaak staat thans op de rol van
22 augustus 2017 voor arrest.

20-10-2017:
* Bij arrest d.d. 26 september 2017 heeft het Gerechtshof de door Kampri
Support BV ingestelde grieven afgew ezen en het vonnis van de Kantonrechter
te Zw olle bekrachtigd met veroordeling van Kampri Support BV in de
proceskosten. De curator is doende de proceskosten te incasseren.
* Nieuw opgekomen activa
De curator heeft van Deutsche Bank een schrijven ontvangen w aarin een
kostenvergoeding w ordt aangeboden met betrekking tot de rentederivaten
w elke vóór 2016 door de bank w erden verstrekt. De AFM heeft vastgesteld dat
verschil
* De curator heeft de geliquideerde proceskosten, zoals in het arrest van 26
september 2017 bepaald, op de faillissementsrekening ontvangen.
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* Kostenvergoeding rente derivaten.
Deutsche Bank heeft zich in 2017 aangesloten bij de onafhandelijke
Derivatencommissie w elke door de Minister van Financiën is ingesteld. Deze
commissie heeft een uniform herstelkader opgesteld voor de berekening van
de schade w elke de failliet heeft geleden als gevolg van de rentesw ap met
betrekking tot het vaiabel rentetarief (Euribor). De vergoeding voor de failliet
is vastgesteld op € 43.710,17. Dit bedrag w ordt niet uitgekeerd, maar
verrekend met de openstaande vordering van Deutsche Bank van circa 3
miljoen euro.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
RJM Holding BV beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

17-05-2018
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Geen opmerkingen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
RJM Holding BV beschikt niet over voorraden c.q. onderhanden w erk.
Geen opmerkingen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
a. Deelnemingen
RJM Holding had blijkens de jaarrekening 2009 een deelneming in
groepsmaatschappijen van in totaal € 839.181,=. Het ging om een vordering
op Kampri Group BV. In 2010 is die vordering opgelopen tot € 2.681.654,=.
Gelet op het faillissement van Kampri Group BV dient de betreffende vordering
als oninbaar te w orden beschouw d.
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Geen opmerkingen.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
RJM Holding BV beschikt niet over debiteuren.
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Geen opmerkingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.211.317,00
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,
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w aaronder begrepen merkrechten, handelsnaamrechten etc.
Geen opmerkingen.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor onder 'Vordering van bank(en)'.
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5.4 Seperatistenpositie
Zie hiervoor onder 'Vordering van bank(en)'.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is per faillissementsdatum geëindigd. Een doorstart is niet aan
de orde.
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Geen opmerkingen.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet van toepassing.
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Geen opmerkingen.

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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Op faillissementsdatum w as de administratie bijgew erkt. De administratie
bestaat uit een papieren deel, alsmede een in de computer bijgehouden
administratie. De curator heeft een aantal voor de afw ikkeling relevante zaken
uit de boekhouding onder zich genomen. Het financiële archief zal door Kampri
Group BV in bew aring w orden genomen overeenkomstig de w ettelijke
voorgeschriften en de curator heeft te allen tijde vrije toegang tot die
administratie.
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Geen opmerkingen.

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

17-05-2018
6

De curator is nog doende dit na te gaan.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De achtereenvolgende jaarrekeningen zijn opgemaakt door Brouw ers
Accountants uit Zw olle. In de jaarrekening 2009 is een
samenstellingsverklaring opgenomen.
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Geen opmerkingen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn bij de oprichting volgestort.
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Geen opmerkingen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Tot op heden heeft de curator geen aanw ijzingen dat er sprake is (gew eest)
van onbehoorlijk bestuur.
Geen opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
Tot op heden heeft de curator geen aanw ijzingen dat er sprake is (gew eest)
van paulianeus handelen.
Geen opmerkingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Voor zover thans te overzien w orden de boedelvorderingen uitsluitend
gevormd door salaris en verschotten curator.
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Geen opmerkingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 16.434,00
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Tot dusverre heeft de belastingdienst nog geen vordering aangemeld.
Geen opmerkingen.
De belastingdienst heeft € 16.434,= preferent aangemeld.
Geen opmerkingen.
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
Niet van toepassing.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.381,69
Tot dusverre zijn nog geen andere preferente schuldeisers gebleken.
Geen opmerkingen.
Loco census heeft € 1.381,69 aangemeld.
Geen opmerkingen.
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4
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Mijn insolventiemedew erker, mevrouw M. Poppinga, is momenteel doende een
crediteurenlijst op te stellen. Deze zal bij het volgende verslag w orden
overgelegd.
De crediteurenlijst is nog niet gereed en zal bij het volgende verslag w orden
overgelegd.
Aan dit verslag is een lijst met voorlopig erkende crediteuren gehecht. Het gaat
in totaal om vier schuldeisers w elke in totaal € 3.233.102,= te vorderen
hebben. Op de vordering van de bank strekt in mindering de toekomstige
opbrengst van de onroerende zaak.
Deze situatie is niet gew ijzigd.
Ongew ijzigd.
Een bijgew erkte crediteurenlijst is aan dit verslag gehecht.
Geen opmerkingen.
Ongew ijzigd.
Ongew ijzigd.
Een bijgew erkte crediteurenlijst is aangehecht.
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.246.057,37
Zie hiervoor onder 8.5.
De concurrente schuldeisers hebben € 3.232.439,37 te vorderen.
Ongew ijzigd.
Ongew ijzigd.
De concurrente crediteuren hebben € 3.246.057,37 te vorderen.
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog geen aanduiding te geven over de verw achte w ijze van
afw ikkeling. Een en ander hangt met name af van de verkoop en
eigendomsoverdracht van de onroerende zaak terw ijl de afw ikkeling
bovendien samenhangt met de afw ikkeling van de andere faillissementen in de
Kampri-groep.
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De curator brengt heden tevens verslag uit in de andere Kamprifaillissementen zodat voortaan in alle faillissementen gelijktijdig verslag
gedaan kan w orden hetgeen de overzichtelijkheid bevordert, alsmede een
meer efficiënte afw ikkeling.
De curator brengt heden tevens verslag uit in de andere Kamprifaillissementen.
25-7-2017: Het w achten is momenteel op het arrest van het Gerechtshof (punt
3.1 van het verslag). Daarna kan het faillissement hoogstw aarschijnlijk w orden
afgew ikkeld.
20-10-2017: Zie hiervoor onder 3.1.
22-01-2018: Het faillissement kan in beginsel w orden afgew ikkeld. De curator
stelt voor de afw ikkeling te laten samenvallen met de afw ikkeling van de
dochtervennootschap Ifö Kampri BV, Kampri Facilitair BV en Ifö Kampri Export
BV.
23-04-2018: Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te
w ikkelen punten vergen dat ook niet.
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Geen opmerkingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen. Een en ander is
met name afhankelijk van de al dan niet voortvarende afw ikkeling van de
andere tot de groep behorende faillissementen.
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Zie onder 8.7.
Zodra de levering van onroerende zaak heeft plaats gevonden, kunnen alle
Kamprifaillissementen w orden afgew ikkeld.
Ongew ijzigd.
Ongew ijzigd.
Zodra de gebruiksvergoeding (punt 3) is afgew ikkeld kan met de beëindiging
van het faillissement w orden begonnen.
Met uitzondering van de afdracht BTW is de kw estie van de
gebruiksvergoeding helemaal afgew ikkeld. Het enige punt dat nog speelt is de
door Kampri Support BV aangespannen procedure in hoger beroep.
Ongew ijzigd.
De curator is met de fiscus in overleg over de afdracht BTW over de
gebruiksvergoeding. Daarna kan het faillissement w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2018

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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