
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 3  Datum : 15 november 2007 

 

Gegevens onderneming : Kamstra Buitenpost B.V. 

Faillissementsnummer : F 06/146 

Datum uitspraak  : 26 oktober 2006 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. M. van der Hoeven 

 

Activiteiten onderneming : exploiteren van een installatiebedrijf 

Omzetgegevens   : onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 17 

 

Verslagperiode  : 13 augustus 2007 tot 15 november 2007 

Bestede uren in  

verslagperiode   : 8 uur en 15 minuten 

Bestede uren Totaal  : 129 uur en 13 minuten 

 

 

1. Inventarisatie 
Zie verslag nummer 2 

 

2. Personeel  
Zie verslag nummer 2 

 

3. Activa 

Zie verslag nummer 2 

 

4. Debiteuren 
Gelijk in het vorige verslag is gemeld door de curator is de opbrengst van de debiteuren 

bedroevend. De debiteurenportefeuille laat zich slecht incasseren. De resultaten tot dusverre 

zijn ronduit pover te noemen. Er zijn veel klachten over de verrichte werkzaamheden. Uit het 

geheel komt een beeld naar voren dat duidelijk is dat de vennootschap last heeft gehad van 

minder alert personeel in de nadagen van haar bestaan. 

Niettemin zijn er nog diverse vorderingen welke, in ieder geval deels, voor vergoeding in 

aanmerking komen. Vandaar dat de curator nadere incassomaatregelen heeft getroffen en de 

overblijvende debiteuren nog een laatste termijn heeft gesteld onder aankondiging dat zonodig 

een procedure zal volgen. Deze politiek is inmiddels kracht bijgezet doordat de rechter-

commissaris desverzocht toestemming heeft verleend om de desbetreffende debiteuren in 

rechte te betrekken. Het komende kwartaal zullen de incassomaatregelen dan ook met meer 

ferme maatregelen worden voortgezet. 

 

5. Bank/Zekerheden 
Zie verslag nummer 2 

 

6. Doorstart/voortzetten 
Niet van toepassing 
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7. Rechtmatigheid 

 

7.1 t/m 7.4    : zie verslag nummer 2 

7.5  Onbehoorlijk bestuur : 

Door de curator is vastgesteld dat naar zijn oordeel de oud-bestuurder van de 

vennootschap aansprakelijk is te achten. In ieder geval is sprake van schending van de 

publicatieplicht door deze oud-bestuurder, Ger Roode. Daar de betrokkene geen 

verhaal biedt – hij is in de verslagperiode failliet verklaard door de Rechtbank te 

Groningen – laat de curator op louter praktische gronden de verdere 

aansprakelijkheidstelling achterwege. 

7.6  Paulianeus handelen  : zie verslag nummer 2 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : zie aangehechte lijst 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie aangehechte lijst 

8.3  Pref. vord. van het UWV : zie aangehechte lijst 

8.4  Andere pref. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.5 Aantal conc. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.6 Bedrag conc. crediteuren : zie aangehechte lijst 

8.7 Verwachte wijze afwik.  : onduidelijk 

 Werkzaamheden  :  

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling faill. : 

De termijn voor afwikkeling van het faillissement is onduidelijk. Naar het zich laat 

aanzien zal nog de nodige tijd gemoeid zijn met het incasseren van de 

debiteurenportefeuille. 

9.2 Plan van aanpak  :  

De verdere afwikkeling van het faillissement beperkt zich tot het incasseren van de 

debiteurenportefeuille. Voor het overige is het faillissement voor afwikkeling gereed. 

Gelijk in 9.1 is gemeld zal de incassering van de debiteurenportefeuille nog de nodige 

tijd in beslag nemen. De curator gaat er van uit dat niet met alle debiteuren in der 

minne een regeling kan worden getroffen zodat in ieder geval tijdrovende procedures 

zullen moeten volgen. 

9.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 26 januari 2008 

 Werkzaamheden 

 

 

Buitenpost, 15 november 2007 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

Curator 


