
 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 2   Datum : 14 augustus 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  : 26 oktober 2006 tot 13 augustus 2007 

Bestede uren in  

verslagperiode   : 120 uur en 58 minuten 

Bestede uren Totaal  : 120 uur en 58 minuten 

 

 

1. Inventarisatie 
 

1.1. Directie en organisatie :  

De directie van de failliete vennootschap wordt gevoerd door de heer E.J. Brendel, of 

eigenlijk diens beheermaatschappij E.J. Brendel Holding B.V.. Van laatstgenoemde 

holding is de heer E.J. Brendel te Delfzijl de algemeen directeur/bestuurder. 

1.2. Winst en verlies  :  

Over betrouwbare administratieve gegevens beschikt de curator niet. Er is weliswaar 

administratie bijgehouden, publicatie is echter achterwege gebleven anders dan dat 

over het boekjaar 2004 een voorlopige jaarrekening is gedeponeerd op 31 januari 

2006. Deze voorlopige jaarrekening gaf reeds een verlies te zien. In de daarop 

volgende jaren is sprake van een aanhoudend verlies. De exacte omvang daarvan is 

niet bekend. 

1.3 Balanstotaal   :  

Het balanstotaal bedraagt volgens de gedeponeerde voorlopige jaarrekening per 2004 

€ 880.282,--. 

1.4 Lopende procedures  : 

Er is sprake van diverse lopende procedures waaronder het meest in het oog 

springende die van Wilman Beheer B.V., één van de aandeelhouders die de 

vennootschap heeft gedagvaard. 

1.5  Verzekeringen  : de lopende verzekeringen zijn geëindigd 

1.6  Huur    :  

Na het intreden van het faillissement is het gebruik van het bedrijfspand nog korte tijd 

voortgezet. Inmiddels heeft ook beëindiging van de huurovereenkomst in onderling 

overleg met de verhuurder plaatsgevonden. 
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1.7  Oorzaak faillissement  :  

Hoewel geen eenduidend antwoord kan worden gegeven op de vraag welke de exacte 

oorzaak is van het faillissement is evident dat de aanhoudende verliezen hebben geleid 

tot liquiditeitsproblemen. Naar het zich laat aanzien heeft de directie en de voormalige 

directie de kosten onvoldoende in de hand gehouden. Met name de personeelskosten 

zijn hoog geweest in relatie tot de opbrengsten. Er is weliswaar altijd voldoende werk 

voorhanden geweest voor het personeel, Kamstra Buitenpost had de naam goedkoop te 

zijn en naar het zich laat aanzien is het rendement van de aan Kamstra Buitenpost 

verstrekte opdrachten onvoldoende gebleken. Een en ander heeft een slechte cashflow 

tot gevolg gehad. Daarbij speelt nog dat vanaf het opstarten van de vennootschap er 

problemen zijn geweest tussen de oud-aandeelhouders Wilman Beheer B.V. en 

Maincare B.V.. De aanhoudende ruzie tussen de bestuurders van beide voornoemde 

vennootschappen heeft veel negatieve energie tot gevolg gehad. Over en weer zijn 

procedures door de oud-aandeelhouders opgestart en de gewezen vonnissen zijn voor 

verdere executie doorgeleid naar de deurwaarder. Een en ander heeft direct zijn 

weerslag gekregen op de activiteiten van de failliete vennootschap. 

 

2. Personeel  
 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 17 

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : circa 25 

2.3 Datum ontslagaanzegging :  

Terstond na het intreden van het faillissement heeft de curator na vooraf verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris het personeel ontslag aangezegd toen hem is 

gebleken dat een doorstart anders dan middels een activatransactie niet tot de 

mogelijkheden behoorde. Het ontslag is de betrokken werknemers op 27 oktober 2006 

zowel mondeling als schriftelijk aangezegd. Vervolgens heeft de curator in 

samenwerking met het UWV een tweetal kantinebijeenkomsten belegd. In deze 

bijeenkomsten zijn de nodige formulieren ingevuld teneinde de uitkering ex artikel 61 

Werkloosheidswet te bespoedigen. 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

Geen 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen, de roerende zaken, kan gemeld worden dat 

daarvan is besloten geen taxatie te laten plaatsvinden. Alle roerende zaken waren 

bijeengebracht in een loods en op een spreekwoordelijke hoop gegooid. De waarde 

was beperkt. Bovendien was sprake van vermenging van roerende zaken van diverse 

vennootschappen. De roerende zaken laten zich ook niet verder specificeren en zijn als 

geheel verkocht in het kader van een activatransactie. De verkoop is gerealiseerd voor 

een bedrag groot € 6.200,-- (aanvankelijk was € 6.950,-- afgesproken echter een 

aanhangwagen ad € 750,-- bleek eigendom van derden). De verkoop heeft 

plaatsgevonden na vooraf verkregen toestemming van de rechter-commissaris welke 

toestemming is verkregen op 9 november 2006. 
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3.6  Verkoopopbrengst  : € 6.200,-- 

3.7  Boedelbijdrage  : 

Een boedelbijdrage is niet bedongen. Voor de roerende zaken geldt dat de opbrengst 

de boedel volledig toekomt daar verpanding welke is ingeroepen door de pandhouder 

G.P. Brendel door de curator niet is geaccepteerd. De pretense pandhouder heeft zich 

daarbij neergelegd. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus :  

 Werkzaamheden  :  

Met betrekking tot de uiteindelijk gerealiseerde activatransactie zijn aanmerkelijk 

geweest. Met een drietal serieuze kandidaten is onderhandeld. Uiteindelijk heeft de 

verkoop van de activa plaatsgevonden aan Installatiebedrijf Boerma te Boelenslaan. 

Onderdeel van de activatransactie was de garantie dat 76% van het personeel wederom 

emplooi zou vinden bij Boerma te Boelenslaan. 

 

Voorraden/onderhanden werk 

Naast de roerende zaken is het onderhanden werk verkocht voor een percentage van de te 

realiseren omzet. Afrekening en inventarisatie van het uiteindelijke onderhanden werk dient 

nog plaats te vinden. 

 

Andere Activa 

Tenslotte heeft nog verkoop plaatsgevonden van het immaterieel actief. Terzake is door de 

boedel een bedrag groot € 3.000,-- geïncasseerd. 

 

4. Debiteuren 
Blijkens opgave van de laatste directie van de failliete vennootschap bedraagt de 

debiteurenportefeuille per datum faillissement ruim € 324.000,--. Rekening houdend met 

interne verrekening en oninbaarheid van een aantal debiteuren dient dit aantal volgens de oud-

directie gecorrigeerd te worden met een bedrag van circa € 65.000,-- waarna mitsdien een 

debiteurenportefeuille resteert ter incassering groot € 277.600,--. Onderdeel van deze 

debiteurenportefeuille is één grote vordering op één specifieke debiteur van ruim  

€ 100.000,--. De curator is er niet in geslaagd de debiteurenportefeuille als geheel te 

verkopen. Gedurende de verslagperiode heeft de curator mitsdien noodgedwongen zelf de 

incassering van de debiteuren op zich genomen. De debiteurenportefeuille laat zich slecht 

incasseren. De resultaten zijn ronduit pover te noemen. Er zijn veel klachten over het werk 

welke door de curator ook zijn onderzocht en welke reëel zijn gebleken. 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. Dit laatste laat zich wederom verklaren door het 

feit dat loonbetaling onregelmatig plaatsvonden en soms helemaal niet plaatsvonden. De 

onrust onder het personeel was groot hetgeen zijn weerslag heeft gevonden in de concentratie 

van de betrokken personeelsleden met als gevolg een grote foutscore en meer – terecht 

gebleken – reclames. Naast enige betalingen aan Maincare, welke vennootschap aanvankelijk 

ten behoeve van de pretense pandhouder vorderingen heeft geïncasseerd, mocht de curator 

een bedrag in de orde van grootte van € 882,30 ontvangen. Afgeschreven is reeds € 47.177,84 

terwijl ten onrechte een bedrag groot € 2.643,40 was genoteerd. Openstaat nog een bedrag 

groot € 244.423,42. Dit bedrag is voor het overgrote deel oninbaar. 

Het komende kwartaal zal de curator onverminderd voortgaan met het incasseren van de 

vorderingen. 
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5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) :  

Er zijn geen vorderingen van banken. De financiering van de vennootschap was uit 

eigen middelen gedaan waarbij onderhands leningen bij particulieren zijn gesloten 

waaronder met name de heer G.P. Brendel (Brendel senior). 

5.2 Leasecontracten  : niet van toepassing 

5.3  Beschrijving zekerheden :  

Voorafgaand aan het faillissement zijn onderhands met een drietal personen leningen 

gesloten waaronder de heer E.J. Brendel voor € 35.000,--, de besloten vennootschap 

Maincare voor € 30.000,-- en de G.P. Brendel (Brendel senior) van totaal € 100.000,--. 

Voor laatstgenoemde lening is zekerheid gesteld in de vorm van een stille verpanding. 

De rechtsgeldigheid van deze pandakte is door de curator betwist. De heer Brendel 

senior heeft zich bij de betwisting van de rechtsgeldigheid van de pandakte 

neergelegd. Overige zekerheden zijn niet gesteld. 

5.4 Separatistenpositie  : zie 5.3 

5.5  Boedelbijdragen  : niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud :  

Bij de diverse roerende zaken welke door de curator is aangetroffen zijn eigendom van 

derden vastgesteld. Voorzover de eigendom was te traceren zijn deze eerbiedigt en de 

desbetreffende roerende zaken geretourneerd aan de desbetreffende eigenaren. 

5.7  Reclamerechten  : idem 

5.8 Retentierechten  : niet van toepassing 

 Werkzaamheden  :  

 

6. Doorstart/voortzetten 
Niet van toepassing 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De curator heeft een bijgewerkte boekhouding aangetroffen. Naar het zich laat aanzien 

is aan de boekhoudverplichting voldaan. Wel moet vastgesteld worden dat 

jaarrekening en jaarstukken niet zijn opgesteld, noch zijn gedeponeerd. In zoverre is 

niet aan de boekhoudverplichting voldaan. 

7.2  Depot Jaarrekeningen : 

Zie 7.1, anders dan een voorlopige publicatie van de resultaten over het jaar 2004 zijn 

er niet gedeponeerd. Wegens schending van de publicatieplicht kan de oud-bestuurder, 

Ger Roode, worden aangesproken. 

7.3  Goedk. Verkl. Accountant :  

7.4 Stortingsverpl. Aandelen :  

Voorzover de curator kan nagaan heeft volstorting van de aandelen plaatsgevonden. 

Voorzover volstorting niet heeft plaatsgevonden is evident dat de vordering tot 

volstorting is verjaard (de oprichting van de B.V. heeft namelijk meer dan vijf jaar 

geleden plaatsgevonden). 

7.5  Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 

7.6  Paulianeus handelen  :  

 Werkzaamheden 
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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. : 

Onduidelijk, voorlopig kan geen definitieve afwikkeling plaatsvinden zulks omdat de 

curator de debiteurenportefeuille nog dient te incasseren. 

9.2 Plan van aanpak  :  

Naast incassering van de debiteuren dient de positie van de oud-directeur nader 

onderzocht te worden. In verband met de schending van de publicatieplicht kan de 

voormalige directeur aansprakelijk worden gesteld. Er lopen echter al procedures 

jegens deze bestuurder en diens verhaalspositie is mager gebleken. De curator is 

bekend met een faillissementsaanvraag van de betrokken oud-bestuurder. De curator 

stelt in deze een pragmatische aanpak voor. Bij het ontbreken van verhaal kunnen 

nadere acties van de zijde van de curator achterwege blijven. 

9.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 15 november 2007 

 Werkzaamheden 

 

 

Buitenpost, 14 augustus 2007 

 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 


