
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 24  Datum : 2 januari 2013 

 

 

Gegevens onderneming : Kamstra Buitenpost B.V. 

Faillissementsnummer  : F 06/146 

Datum uitspraak  : 26 oktober 2006 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming : exploiteren van een installatiebedrijf 

Omzetgegevens   : onbekend 

Personeel gemiddeld aantal : 17 

 

Verslagperiode   : 21 september 2012 tot 3 januari 2013 

Bestede uren in  

verslagperiode    : 42 minuten 

Bestede uren Totaal  : 183 uur en 12 minuten 

 

 

 

 

1. Inventarisatie 

Zie verslag nummer 2 

 

2. Personeel  

Zie verslag nummer 2 

 

3. Activa 

Zie verslag nummer 2 

 

4. Debiteuren 

Het wachten is nog op de toegezegde betaling van één van de crediteuren. De desbetreffende 

debiteur is gerappelleerd. Voor het overige is het wachten op de resultaten van een opgestarte 

procedure zijdens de curator.  

 

Tijdens de verslagperiode mocht de curator bericht ontvangen van Keuzehulp in de persoon van 

mevrouw Hiemstra-Hoeks. Mevrouw Hiemstra-Hoeks van Keuzehulp heeft zich aan de zaak 

onttrokken. De desbetreffende debiteur dient als oninbaar afgeschreven te worden. De familie 

Meertens –de overgebleven debiteur- heeft zich gemeld bij de gemeente voor schuldhulpverlening. 

De omvang van de desbetreffende vordering –ruim € 500,00- maakt het ook dat het niet opportuun 

is nadere maatregelen te treffen.  

 

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  : zie verslag nummer 3 

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 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : K. Boersma 

9.2 Aard procedure  : Incassoprocedure (incasso debiteuren) 

9.3 Stand procedure    

De procedure staat voor conclusie van antwoord aan de zijde van de wederpartij ambtshalve 

peremptoir op 22 juli 2009.  

 

In de aanhangig gemaakte procedure is een comparitie van partijen vastgesteld, welke is 

gepland voor 5 november 2009.  

 

De geplande comparitie van partijen van 5 november 2009 heeft doorgang gevonden. Bij 

gelegenheid van de gehouden comparitie van partijen zijn procedurele afspraken gemaakt. 

Ten tijde van het intreden van het faillissement was reeds een vaststellingsovereenkomst 

gesloten uit hoofde waarvan een deskundige voor rekening van partij Boersma zou moeten 

worden ingeschakeld. In verband met het ingetreden faillissement is inschakeling achterwege 

gebleven in verband met de daarmee samenhangende kosten. De comparitie van partijen is 

thans aangehouden teneinde Boersma in staat te stellen alsnog te trachten via diens 

rechtsbijstandassuradeur dekking te verkrijgen voor de daarmee gemoeid zijnde kosten, 

zodat, zo is het plan, alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de destijds, voorafgaand aan 

het faillissement, gesloten vaststellingsovereenkomst.  

 

Sedert de gehouden comparitie van partijen is het wachten op de stellingname van de 

rechtsbijstandassuradeur van debiteur Boersma. Ter rolle van 24 februari 2010 is de zaak 

verwezen voor akte uitlaten voortprocederen naar de rol van 6 oktober 2010. Gedurende de 

verslagperiode zal de curator overigens deze roldatum niet afwachten en de wederpartij nog 

nader aanschrijven teneinde een snellere afwikkeling van de procedure te kunnen 

bewerkstelligen. Gelijk is gemeld in het vorige kwartaalverslag is de procedure verwezen naar 

de rol van 6 oktober 2010 voor akte uitlaten voortprocederen. Het wachten is op de 

rapportage van de in te schakelen deskundige. Dienaangaande kan de curator berichten dat 

Lengkeek Expertises inmiddels is benaderd en dat van de zijde van Lengkeek Expertises een 

tweetal experts zullen worden ingeschakeld. Zodra de rapportage van de desbetreffende 

experts gereed is kan nader worden onderzocht hoe de lopende procedure kan worden 

afgewikkeld. De afwikkeling van het faillissement is daarvan afhankelijk.  
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Het wachten is in het onderhavige faillissement onverminderd op de rapportage van 

Lengkeek Expertises. Zolang de rapportage niet afkomt kan geen verdere afwikkeling van het 

faillissement plaatsvinden.  

  

Tijdens het vorige verslag (15) is aangegeven dat het wachten onverminderd is op de 

rapportage van Lengkeek Expertises. Ook thans is zulks nog de status van het dossier. 

Noodzakelijkerwijs kunnen verder geen activiteiten worden ontplooid.  

 

Ter rolle van 6 oktober 2010 is de zaak verwezen naar de rol van 6 april 2011 voor akte 

uitlaten/deskundigenrapport.  

 

Verslag 18 Ter rolle van 6 april 2011 is de zaak verwezen naar de rol van 1 juni 2011. Van de zijde van de 

curator is herhaald om vonnis verzocht. Ter rolle van 1 juni is de zaak verwezen naar de rol 

van 29 juni 2011 aan de zijde van gedaagde. Gedaagde dient zich dan wederom uit te laten.  

 

Verslag 19 Ter rolle van 29 juni heeft verwijzing van de zaak naar de slaaprol plaatsgevonden in 

afwachting van de totstandkoming van een deskundigenonderzoek. Medio juni heeft de 

advocaat van de gedaagde partij de curator bericht dat de verzekeraar van gedaagde 

inmiddels toestemming had verleend om voor rekening van de desbetreffende verzekeraar 

het deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden. De verwachting is dat binnen afzienbare 

tijd de rapportage tegemoet kan worden gezien. Daaromtrent heeft de curator om nadere 

informatie verzocht teneinde de afwikkeling te bespoedigen.  

 

Verslag 20 Het wachten is onverminderd op de rapportage. Bij de wederpartij is herhaald navraag 

gedaan naar de stand van zaken. Daarnaast is op louter praktische gronden ook nog de 

mogelijkheid (herhaald) geopperd om de kwestie bij wijze van schikking te regelen.  

 

Verslag 21 Inmiddels is een deskundige aangezocht. De rapportage van de desbetreffende deskundige is 

nog niet voorhanden. De komst van de rapportage wordt noodgedwongen afgewacht.   

 

Verslag 22 Het wachten is onverminderd op de rapportage van de deskundige. Herhaald is navraag 

gedaan naar de status van de rapportage/het onderzoek. 

 

Verslag 23  Tijdens de verslagperiode heeft de curator rechtstreeks overleg gevoerd met de 

ingeschakelde deskundige. Naar het zich laat aanzien kan inderdaad op niet al te lange 

termijn diens rapportage tegemoet worden gezien. Omdat de rapportage maar niet afkwam, 

was de procedure op verzoek van de curator al naar de rol verwezen om voort te kunnen 

procederen, danwel om de eerder gehouden comparitie van partijen voort te zetten. Nu toch 

de rapportage op korte termijn tegemoet kan worden gezien, heeft de curator gemeend nog 

te moeten bewilligen in een kort uitstel. Tijdens de komende verslagperiode zal in ieder geval 

duidelijk worden of de rapportage daadwerkelijk beschikbaar komt, danwel of 

voortprocederen onvermijdelijk is. De curator hoopt daaromtrent de komende 

verslagperiode nadere duidelijkheid te kunnen verstrekken.  

 

Verslag 24 Het geduld van de boedel wordt ernstig op de proef gesteld. Inmiddels bereikte de curator het 

bericht dat de rapportage gereed is. Afschrift daarvan is aan de curator nog niet aangereikt. 

De verwachting is wel dat het desbetreffende rapport voldoende aanknopingspunten biedt 

voor nader overleg met de wederpartij.  
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` In afwachting van de rapportage en het overleg zal de rechtbank om een aanhouding worden 

verzocht als het gaat om de lopende procedure. De zaak dient wederom ter rolle van 23 

januari a.s. en staat voor akte uitlaten.  

 

9.4 Werkzaamheden 

Tijdens de verslagperiode heeft introductie van de procedure plaatsgevonden.  

 

Zie 9.3. 

 

 Tijdens de verslagperiode is de wederpartij aangeschreven. 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Onduidelijk  

10.2 Plan van aanpak  :  

De afwikkeling van het faillissement is enkel nog afhankelijk van de incassodebiteuren.  

 

Door één van de debiteuren is een betalingstoezegging gedaan, voor het overige is het 

wachten op de resultaten van de onder punt 9 genoemde procedure.  

 

De afwikkeling van het faillissement is enkel nog afhankelijk van de resultaten van de 

lopende procedure genoemd onder punt 9.  

 

De afwikkeling van het faillissement is nog steeds enkel afhankelijk van de resultaten van de 

lopende procedure. Verwezen wordt naar het onder 9.3 gestelde. 

 

Zie 9.3. Het wachten is onverminderd op de rapportage van de ingeschakelde expert.  

 

Ook thans verslag 16 is het wachten nog steeds op de rapportage van de ingeschakelde 

expert. 

 

Verslag 17 De toegezegde rapportage van de deskundige mocht de curator tot op de dag van vandaag 

niet ontvangen. 

 

Ter rolle van 6 april 2011 zal vonnis worden verzocht teneinde duidelijkheid te verkrijgen in 

deze langslepende kwestie.  

 

Verslag 18 Door de curator is ter rolle van 6 april 2011 vonnis verzocht, waarna verwijzing naar de rol 

van 1 juni heeft plaatsgevonden. Op 1 juni is door de curator herhaald om vonnis verzocht 

waarna de zaak is verwezen naar de rol van 29 juni aan de zijde van gedaagde voor akte 

uitlating. 

 

Verslag 19 De curator is in afwachting van de resultaten van het aangekondigde deskundigenonderzoek 

waarvoor door de verzekeraar van de wederpartij inmiddels de toestemming is verstrekt om 

voor rekening van deze verzekeraar de rapportage te laten opstellen. Zodra de resultaten van 

deze rapportage bekend zijn kan er worden voortgeprocedeerd. De afwikkeling van het 

faillissement is louter nog afhankelijk van de resultaten daarvan.  

 

Verslag 20 Zie 9.3. 
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Verslag 23 Zie 9.3. 

 

Verslag 24 Zie 9.3. 

 

 

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 2 april 2013 

 

 

Buitenpost, 2 januari 2013 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

Curator 


