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Algemene gegevens
Naam onderneming
Camper Bouw Holland B.V.

21-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camper Bouw
Holland B.V., tevens handelend onder de naam Truck Innovatie Holland,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te 3151 XP Hoek van Holland aan de
Zekkenstraat 32, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer 24136557, hierna ook te noemen: "Camper Bouw Holland".

21-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van campers, opleggers en aanhangw agens.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 706.468,00

€ 41.169,00

€ 861.524,00

2016

€ 503.428,00

€ -107.081,00

€ 773.713,00

2017

€ 606.529,00

€ 21.788,00

€ 756.811,00

Toelichting financiële gegevens

21-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

21-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 856,45

21-12-2018
1

€ 74.668,29

21-03-2019
2

€ 36.719,65

21-06-2019
3

€ 33.755,15

18-09-2019
4

€ 79.081,18

18-12-2019
5

€ 81.323,68

17-06-2020
7

€ 81.741,23

16-09-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
22-11-2018

21-12-2018
1

t/m
20-12-2018
van
21-12-2018

21-03-2019
2

t/m
20-3-2019
van
21-3-2019

21-06-2019
3

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

18-09-2019
4

t/m
17-9-2019
van
18-9-2019

18-12-2019
5

t/m
17-12-2019
van
18-12-2019

18-03-2020
6

t/m
17-3-2020
van
18-3-2020

17-06-2020
7

t/m
16-6-2020
van
17-6-2020
t/m
15-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 44 min

2

73 uur 20 min

3

34 uur 48 min

4

17 uur 12 min

5

25 uur 0 min

6

17 uur 24 min

7

7 uur 30 min

8

2 uur 36 min

totaal

251 uur 34 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van Camper Bouw Holland w orden gehouden door de heer W .J.
Visser (22/36), mevrouw M.C. Visser (8/36) en de heer W . Visser (6/36). De
heer W .J. Visser is bestuurder van Camper Bouw Holland.

21-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van ten tijde van de faillietverklaring lopende procedures is niet gebleken.

21-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen van Camper Bouw Holland zijn geïnventariseerd.
Voor zover dat mogelijk is zullen er verzekeringsovereenkomsten w orden
beëindigd.

21-12-2018
1

De lopende verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. Vanw ege de
beëindiging van één van de schadeverzekeringen is nog een restitutie van
premies ontvangen van € 1.372,69.

21-03-2019
2

Vanw ege de beëindiging van tw ee andere verzekeringsovereenkomsten zijn
nog premie-restituties ontvangen van € 125,17 en € 193,10.

21-06-2019
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Camper Bouw Holland verhuurt de w oonruimte, gelegen boven haar
bedrijfsruimte aan de Zekkenw eg 21 te Hoek van Holland.

21-12-2018
1

Van huurovereenkomsten w aarbij Camper Bouw Holland als huurder partij is, is
niet gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Camper Bouw Holland is aangevraagd door de heer
Giezen en mevrouw Van Aspert (hierna ook: "Giezen") vanw ege een vordering
van Giezen op Camper Bouw Holland uit hoofde van een, inmiddels ontbonden,
aannemingsovereenkomst voor de bouw van een camperopbouw . Over de
uitvoering van de aannemingsovereenkomst is een geschil ontstaan. Giezen
heeft de overeenkomst ontbonden en schadevergoeding van Camper Bouw
Holland gevorderd. Bij arrest 19 juni 2018 heeft het gerechtshof Den Haag
Camper Bouw Holland veroordeeld tot betaling aan Giezen van de
aanneemsom, proceskosten en buitengerechtelijke kosten. Het totaal van
deze vorderingen
bedroeg € 282.358,09. Camper Bouw Holland is ook veroordeeld tot
schadevergoeding nader op te maken bij staat. Tegenover de terugbetaling
van de aanneemsom dienen Giezen mee te w erken aan teruglevering van de
camperopbouw aan Camper Bouw Holland, op kosten van Camper Bouw
Holland.

21-12-2018
1

Giezen heeft getracht haar vorderingen op Camper Bouw Holland, zoals die
volgen uit het arrest van 19 juni 2018, te verhalen, hetgeen niet is gelukt.
Giezen hebben vervolgens hun verplichting tot teruglevering van de
camperopbouw eerst opgeschort en daarna verrekend met hun vorderingen op
Camper Bouw Holland. Vanw ege een hierna volgens Giezen resterende
vordering op Camper Bouw Holland, en aangezien Camper Bouw Holland
volgens Giezen ook andere schuldeisers, zoals de Rabobank, onbetaald laat,
heeft zij het faillissement van Camper Bouw Holland aangevraagd.
Camper Bouw Holland heeft verw eer gevoerd tegen de faillissementsaanvraag.
Onder meer de vordering van Giezen en de faillissementstoestand zijn betw ist.
De rechtbank heeft partijen in de raadkamer van 13 november 2018 gehoord
en heeft vervolgens op 22 november 2018 geoordeeld dat van het
vorderingsrecht van Giezen summierlijk is gebleken en dat Camper Bouw
Holland in een faillissementstoestand verkeert en heeft het faillissement van
Camper Bouw Holland uitgesproken.
De curator zal onderzoek verrichten naar de belangrijke oorzaken van het
faillissement van Camper Bouw Holland.
Het oorzaken-onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen nadere
mededelingen w orden gedaan.

21-03-2019
2

Naar de belangrijke oorzaken van het faillissement is onderzoek verricht en de
voorlopige bevindingen van de curator ter zake luiden als volgt.

21-06-2019
3

Door een door de curator ingeschakelde externe financieel-forensisch
deskundige is een oriënterend administratief onderzoek uitgevoerd w aarin
onder meer onderzoek is gedaan naar de oorzaken van het faillissement.
Vastgesteld is dat Camper Bouw Holland vrijw el volledig met vreemd vermogen
w erd gefinancierd. De onderneming kampte hierdoor met hoge interestlasten

en w as gevoelig voor tegenvallers. Voorts is door de deskundige vastgesteld
dat de productiviteit van Camper Bouw Holland in de jaren voor het
faillissement niet elk jaar voldoende is gew eest om een toereikende
brutomarge te realiseren. Deze marge w as op bepaalde momenten
onvoldoende om de bedrijfskosten te dekken. Desondanks is Camper Bouw
Holland – ook in de financieel-economische crisis – in staat gew eest om haar
verplichtingen na te komen.
De financieel-forensisch deskundige heeft geoordeeld dat de voornoemde
kw etsbaarheid van Camper Bouw Holland ertoe heeft geleid dat Camper Bouw
Holland, nadat zij door de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 19 juni
2018 in de zaak tegen Giezen geconfronteerd w erd met een aanzienlijke
vordering, niet in staat is gew eest om haar verplichtingen na te komen. Het
geschil met Giezen, meer in het bijzonder de uitspraak van het gerechtshof
Den Haag over dit geschil, kw alificeert daarmee volgens de deskundige als een
belangrijke oorzaak van het faillissement.
De curator heeft de bevindingen van de deskundige tot de zijne gemaakt. Zijn
voorlopige conclusie is dat het geschil met Giezen, de uitspraak van het
gerechtshof Den Haag in die zaak en de hieruit voortvloeiende verplichtingen
van Camper Bouw Holland een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn
gew eest. Op basis van de thans beschikbare informatie is niet komen vast te
staan dat de bestuurder onvoldoende heeft ondernomen om deze oorzaak te
voorkomen. Verder is niet gebleken van omstandigheden die erop duiden dat
het onbehoorlijk bestuur, w aarvan sprake is vanw ege de schending van de
publicatieplicht (zie onder punt 7.2 en 7.5 van dit verslag), een belangrijke
oorzaak van het faillissement is gew eest.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

21-12-2018
1

Toelichting
Eén van de w erknemers betreft de heer W .J. Visser, DGA van Camper Bouw
Holland.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

21-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-11-2018

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De arbeidsovereenkomsten van het personeel zijn op grond van artikel 40
Faillissementsw et opgezegd. Het UW V zal de loonverplichtingen volgens de
Loongarantieregeling overnemen en het personeel is hierover geïnformeerd.
De curator zal contact onderhouden met het UW V in verband met de
vorderingen van het UW V.

21-12-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Het UW V heeft haar vorderingen nog niet
ingediend.

21-03-2019
2

Inmiddels zijn de vorderingen van het UW V ingediend en genoteerd op de
daarvoor bestemde lijsten.

18-09-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Recht van erfpacht Zekkenstraat 32 en
Zekkenw eg 21 en 23 Hoek van Holland.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Camper Bouw Holland is eigenaar van het eeuw igdurend recht van erfpacht
met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende
opstallen, bestaande uit de bedrijfsgebouw en met erf en verdere toebehoren
op de adressen Zekkenstraat 32 en Zekkenw eg 21 en 23 te Hoek van Holland.
De erfpachtcanon is afgekocht.

21-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Getracht w ordt om de onroerende zaken, samen met de tot de onderneming
van Camper Bouw Holland behorende activa, te verkopen.

21-12-2018
1

De onroerende zaken zijn in het kader van een doorstart van Camper Bouw
Holland verkocht. Voor een verslaglegging over de doorstart w ordt verw ezen
naar punt 6 van dit verslag.

21-03-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris
Bedrijfsauto
Camperopbouw
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Camper Bouw Holland beschikt over een bedrijfsinventaris en bedrijfsinrichting,
behorend bij een camperbouw bedrijf. Ook is zij eigenaar van een Ford
bedrijfsauto.

21-12-2018
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nieuw e informatie ontvangen
over de activa van Camper Bouw Holland. Deze informatie is besproken met
het bestuur van Camper Bouw Holland en vastgesteld is dat Camper Bouw
Holland nog eigenaar is van een aanhangw agen en vacuüm lift. De zaken zijn
thans in gebruik bij de doorstarter. De curator beoordeelt de mogelijkheid van
verkoop van de zaken.

18-12-2019
5

De zaken betreffen een vacuüm lift, gebouw d in 2001, en een aanhangw agen
met bouw jaar 1998. De zaken zijn, met toestemming van de rechtercommissaris en van de pandhouders, onderhands verkocht aan de doorstarter.
De koopprijs van de lift bedraagt € 1.500,00 excl. BTW en de koopprijs van de
aanhangw agen € 250,00 excl. BTW .

18-03-2020
6

De w erkzaamheden betreffende de verkoop van de vacuüm lift en
aanhangw agen zijn afgerond.

17-06-2020
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met betrekking tot bodemzaken oefent de curator op grond van artikel 57 lid 3
Fw mede de rechten uit van de Belastingdienst.

21-12-2018
1

De hiervoor genoemde vacuüm lift betreft een bodemzaak. De koopprijs
hiervan valt in de boedel.

18-03-2020
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Getracht w ordt om de bedrijfsinventaris en de bedrijfsauto, samen met de
andere tot de onderneming van Camper Bouw Holland behorende activa, te
verkopen.

21-12-2018
1

De bedrijfsinventaris en bedrijfsauto zijn in het kader van een doorstart van
Camper Bouw Holland verkocht. Voor een verslaglegging over de doorstart
w ordt verw ezen naar punt 6 van dit verslag.

21-03-2019
2

Met betrekking tot de onder punt 3.3 vermelde camperopbouw w ordt gedoeld
op de camperopbouw w elke Camper Bouw Holland voor Giezen heeft gemaakt
(zie ook punt 1.5 van het verslag). De curator maakt jegens Giezen aanspraak
op afgifte van de camperopbouw .
Over de verplichtingen van Giezen ter zake de afgifte van de camperbouw
bestaat een geschil. Giezen heeft haar verplichting tot afgifte opgeschort. Door
de curator zijn inspanningen verricht teneinde het geschil met Giezen te
beëindigen. Tot heden heeft dit echter niet tot een resultaat geleid. De curator
beraadt zich op nader te treffen maatregelen.

21-06-2019
3

Tussen de curator en Giezen vindt nog overleg plaats. Voor het overige zijn er
geen ontw ikkelingen te melden.

18-09-2019
4

De curator heeft met Giezen een vaststellingsovereenkomst gesloten ter
beëindiging van het geschil over de afgifte van de camperopbouw . De curator
heeft Giezen ontslagen van hun verplichting tot teruglevering van de
camperopbouw w aarvoor Giezen een schikkingsbedrag aan de boedel betalen
van € 7.500,00. Betaling van dit bedrag zal uiterlijk op 31 maart 2020
plaatsvinden.

18-12-2019
5

De rechter-commissaris heeft goedkeuring voor het sluiten van de
vaststellingsovereenkomst verleend. De curator ziet er op toe dat de
gemaakte afspraken w orden nagekomen.
Het schikkingsbedrag van € 7.500,00 is nog niet volledig voldaan. De curator
heeft Giezen hiervoor een nadere termijn verleend tot en met 30 september
2020.

17-06-2020
7

Er is nog geen volledige betaling van het schikkingsbedrag ontvangen. De
curator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken w orden nagekomen.

16-09-2020
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
Onderhanden w erken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Camper Bouw Holland beschikt over een beperkte voorraad onderdelen. Voorts
is sprake van diverse onderhanden w erken en een kleine orderportefeuille.

21-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Getracht w ordt om de voorraad en de onderhanden w erken, samen met de
andere tot de onderneming van Camper Bouw Holland behorende activa, te
verkopen.

21-12-2018
1

De voorraad en de onderhanden w erken zijn in het kader van een doorstart
van Camper Bouw Holland verkocht. Voor een verslaglegging over de doorstart
w ordt verw ezen naar punt 6 van dit verslag.

21-03-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Goodw ill
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator tracht de aan de onderneming van Camper Bouw Holland
verbonden goodw ill, in het kader van een verkoop van de onderneming van
Camper Bouw Holland, te gelde te maken.

21-12-2018
1

De onroerende goodw ill is in het kader van een doorstart van Camper Bouw
Holland verkocht. Voor een verslaglegging over de doorstart w ordt verw ezen
naar punt 6 van dit verslag.

21-03-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Van handelsvorderingen is niet gebleken.

21-12-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal aan de hand van de administratie van Camper Bouw Holland
onderzoek doen naar eventuele vorderingen van Camper Bouw Holland op
derden.

21-12-2018
1

De administratie is onderzocht en van nog te innen vorderingen van Camper
Bouw Holland is niet gebleken.

21-06-2019
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nieuw e informatie ontvangen
over de vorderingen van Camper Bouw Holland. Deze informatie is besproken
met het bestuur van Camper Bouw Holland en vastgesteld is dat sprake is van
één vordering op een debiteur w elke niet in de administratie w as verw erkt.
Het betreft een vordering voor in 2018 verrichte w erkzaamheden w elke tot
heden nog niet is voldaan. De curator zal onderzoek doen naar de
mogelijkheden van inning van de vordering.

18-12-2019
5

Het betreft een vordering van € 7.880,14 w elke verpand is. Eerste pandhouder
Rabobank heeft de inning van de vordering ter hand genomen.

18-03-2020
6

Rabobank verricht w erkzaamheden ter inning van de vordering. De curator
onderhoudt hierover contact met Rabobank.

17-06-2020
7

De Rabobank is nog bezig met de inning van de vordering. De curator
onderhoudt hierover periodiek contact met de Rabobank.

16-09-2020
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 611.428,37
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een voorlopige vordering van € 562.492,91 ingediend. ING
Bank heeft een voorlopige vordering van € 48.935,46 ingediend.

21-12-2018
1

€ 65.373,97

21-03-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Vanw ege de uitw inning van aan Rabobank verstrekte zekerheden is de
vordering van Rabobank verminderd. Deze bedraagt thans € 16.438,51.

5.2 Leasecontracten
Van lopende leasecontracten is tot heden niet gebleken.

21-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Camper Bouw Holland is gefinancierd door Rabobank en ING Bank. Vanw ege
de door de banken verstrekte financieringen zijn diverse zekerheden verstrekt.
Onder meer de onroerende zaken zijn belast met hypotheekrechten van
Rabobank en de bedrijfsactiva zijn voor zover bekend verpand aan Rabobank
en aan ING Bank.

21-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank en ING Bank.

21-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich verschillende crediteuren beroepen op het recht van
eigendomsvoorbehoud vanw ege aan Camper Bouw Holland geleverde zaken.
Bijzondere rechten van schuldeisers w orden geïnventariseerd en zullen
w orden gerespecteerd.

21-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet gebleken is van schuldeisers die zich op een retentierecht hebben
beroepen.

21-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet gebleken is van schuldeisers die zich op het recht van reclame hebben
beroepen.

5.8 Boedelbijdragen

21-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator voert overleg met Rabobank en ING Bank over de verkoop van de
activa van Camper Bouw Holland. Zo nodig w orden er afspraken gemaakt over
boedelbijdragen vanw ege door de boedel verrichte verkoopinspanningen.

Toelichting
In verband met de doorstart van Camper Bouw Holland zijn afspraken gemaakt
met Rabobank en ING Bank vanw ege de verkoop van bij de doorstart
betrokken verpande en verhypothekeerde zaken.

21-12-2018
1

21-03-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator onderhoudt contact met Rabobank en ING Bank in verband met de
door hen gestelde rechten en de verkoop van de activa van Camper Bouw
Holland. Rechten van derden w orden geïnventariseerd.

21-12-2018
1

Er vindt nog overleg plaats met de banken. Voor het overige zijn de
w erkzaamheden zo goed als afgew ikkeld.

21-03-2019
2

De curator onderhoudt periodiek contact met de banken.

21-06-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de banken vanw ege de
in punt 3.3 genoemde aangetroffen activa en de onder punt 4 genoemde
vordering.

18-03-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsactiviteiten van
Camper Bouw Holland tijdelijk voortgezet. Tijdens de voortzetting is
(door)gew erkt aan het onderhanden w erk van Camper Bouw Holland.

6.2 Financiële verslaglegging

21-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator verw acht bij publicatie van het volgende verslag verantw oording te
kunnen afleggen over de voortzetting.

21-12-2018
1

De onderneming van Camper Bouw Holland is voortgezet tot en met 21
december 2018. Door de voortzetting is getracht de w aarde van de aan de
onderneming verbonden goodw ill zo veel mogelijk te behouden. Gedurende de
voortzetting zijn er geen onderhanden w erken afgerond w elke gefactureerd
zijn. De bedrijfsactiva zijn verzekerd gehouden tot 1 januari 2019. In dit kader
is € 936,60 aan verzekeringspremies betaald. Ook is aan een dw angcrediteur
€ 107,10 betaald ter voorkoming van afsluiting van telefonie.

21-03-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In verband met de voortzetting van de onderneming w ordt contact
onderhouden met de bestuurder en het personeel over de verrichte en te
verrichten w erkzaamheden.

21-12-2018
1

De voortzetting en hiermee verband houdende w erkzaamheden zijn afgerond.

21-03-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er w orden inspanningen verricht om een doorstart van de onderneming van
Camper Bouw Holland te realiseren.

21-12-2018
1

Er is een doorstart gerealiseerd. De onderneming van Camper Bouw Holland is
op 3 januari 2019, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht aan
Zekken Beheer B.V. De tot de onderneming behorende roerende zaken en
goodw ill zijn geleverd op 7 en 8 januari 2019 en de onroerende zaken van
Camper Bouw Holland zijn geleverd op 7 maart 2019.

21-03-2019
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Indien een doorstart w ordt gerealiseerd, zal de curator hierover
verantw oording afleggen.

21-12-2018
1

De onderneming van Camper Bouw Holland, met inbegrip van de onroerende
zaken, is verkocht voor een koopsom van € 630.500,00. De koopsom is als
volgt verdeeld:

21-03-2019
2

Goodw ill: € 45.200,00
Bodemzaken (bedrijfsinventaris): € 34.300,00
Niet-bodemzaken (bedrijfsauto en voorraad): € 6.000,00
Onroerende zaken: € 545.000,00.
Met de doorstarter is overeengekomen dat zij per 1 januari 2019 rente
verschuldigd is over de koopsom van de onroerende zaken en dat alle aan de
onderneming en de onroerende zaken verbonden lasten per 1 januari 2019
voor haar rekening komen.
Rabobank heeft afstand gedaan van haar hypotheekrechten op de onroerende
zaken en haar (eerste) pandrechten op de bedrijfsactiva na ontvangst van €
551.000,00 + P.M., zijnde de koopsom voor de niet-bodemzaken en
onroerende zaken vermeerderd met de per 1 januari 2019 verschuldigde rente
over de koopsom van de onroerende zaken. ING Bank heeft ten behoeve van
een onbezw aarde levering van de activa afstand gedaan van haar
(tw eederangs) pandrechten op de bedrijfsactiva.
De koopsom voor de bedrijfsactiva en goodw ill zijn aan de boedel voldaan en
betaling van de koopsom van de onroerende zaken en de hierover
verschuldigd rente (totaal € 3.591,00) heeft plaatsgevonden ten tijde van de
overdracht van de onroerende zaken op 7 maart 2019.
Tot slot w ordt opgemerkt dat met de doorstarter is overeengekomen dat zij
aan de w erknemers van Camper Bouw Holland een arbeidsovereenkomst zal
aanbieden. Naar aanleiding van dit aanbod zijn er 2 w erknemers van Camper
Bouw Holland in dienst getreden bij de doorstarter.

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 630.500,00
Toelichting
Zie voor een specificatie hiervoor onder punt 6.5.

6.7 Boedelbijdrage

21-12-2018
1

21-03-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

21-12-2018
1

21-03-2019
2

Toelichting
De koopsom voor de niet-bodemzaken en de onroerende zaken is aan
Rabobank afgedragen. Zie hiervoor onder punt 6.5.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er w orden w erkzaamheden verricht ten behoeve van de realisatie van een
doorstart.

21-12-2018
1

De doorstart is uitgevoerd. De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-03-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Camper Bouw Holland is veilig gesteld en zal w orden
onderzocht.

21-12-2018
1

De administratie van Camper Bouw Holland is in opdracht van de curator
onderzocht door een extern financieel-forensisch deskundige. De deskundige
heeft een oriënterend administratief onderzoek verricht. Naar aanleiding van
het uitgevoerde onderzoek is niet gebleken van schending van de
administratieplicht. Uit de beschikbare administratie konden de rechten en
verplichtingen van Camper Bouw Holland steeds w orden gekend.

21-06-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2015 is op 20 september 2016 vastgesteld
en op 30 september 2016 gepubliceerd. De jaarrekening over het boekjaar
2016 is op 31 januari 2018 vastgesteld en op 7 februari 2018 gepubliceerd. De
jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 19 maart 2018 vastgesteld en is op
21 maart 2018 gepubliceerd.

21-12-2018
1

De curator zal onderzoek verrichten naar de schending van deponeringsplicht.
De jaarrekening over het boekjaar 2016 had uiterlijk op 31 december 2017
vastgesteld en gedeponeerd moeten zijn. De vaststelling en deponering van
deze jaarrekening heeft meer dan één maand te laat plaatsgevonden. De
jaarrekening is namelijk vastgesteld op 31 januari 2018 en gedeponeerd op 7
februari 2018.

21-06-2019
3

Het bestuur heeft als verklaring voor de te late deponering van de
jaarrekening 2016 gegeven dat Camper Bouw Holland in die periode is
gew ijzigd van accountant. Dit heeft tot een vertraging geleid voor w at betreft
het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening 2016.
De curator stelt vast dat het bestuur vanw ege de te late deponering van de
jaarrekening 2016 niet heeft voldaan aan haar verplichtingen w elke
voortvloeien uit artikel 2:394 BW en dat de termijnoverschrijding van meer dan
één maand niet kw alificeert als een onbelangrijk verzuim als bedoeld in artikel
2:248 lid 2 BW . De curator heeft bij zijn oordeel de omstandigheden van het
geval, in het bijzonder de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben
geleid, gew ogen, maar is mede vanw ege de duur van de termijnoverschrijding
van oordeel dat de door het bestuur genoemde omstandigheden niet hebben
kunnen rechtvaardigen dat de jaarrekening 2016 (meer dan één maand) te
laat is gepubliceerd.
Vanw ege de schending van de deponeringsplicht staat volgens het in artikel
2:248 lid 2 BW bepaalde vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak van het faillissement is. Zie verder punt 1.7 en 7.5 van het
verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Camper Bouw Holland is in 1979 opgericht. Een eventuele vordering ter zake
de volstorting van de aandelen is reeds lang verjaard. De curator zal hier geen
nader onderzoek naar verrichten.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja
Toelichting
Vanw ege de schending van de deponeringsplicht zoals omschreven onder punt
7.2 van het verslag staat overeenkomstig het in artikel 2:248 lid 2 BW
bepaalde vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van
het faillissement is.
Een redelijke uitleg van artikel 2:248 lid 2 BW brengt mee dat ter w eerlegging
van het bew ijsvermoeden volstaat dat de aangesproken bestuurder
aannemelijk maakt dat andere feiten dan of omstandigheden dan zijn kennelijk
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn
gew eest.
De curator heeft ter beoordeling van de naleving van de administratieplicht, de
publicatieplicht, de oorzaken van het faillissement van Camper Bouw Holland
en de w ijze w aarop de bestuurder zijn taken heeft vervuld, onderzoek laten
verrichten door een extern financieel-forensisch deskundige. De deskundige
heeft een oriënterend administratief onderzoek verricht. Uit het door de
deskundige verrichte onderzoek is - anders dan de schending van de
publicatieplicht - niet gebleken is van (indicatoren voor) kennelijk onbehoorlijk
bestuur.
Voorts is in het kader van het door de deskundige uitgevoerde onderzoek door
de bestuurder aannemelijk gemaakt dat andere feiten dan of omstandigheden
dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement zijn gew eest. Voor de bevindingen van de curator ter zake w ordt
verw ezen naar punt 1.7 van het verslag.
Gelet op de voornoemde bevindingen zullen er naar verw achting naar
aanleiding van het vastgestelde onbehoorlijk bestuur geen nadere
w erkzaamheden verricht w orden.

7.6 Paulianeus handelen

21-12-2018
1

21-06-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

21-12-2018
1

21-06-2019
3

Toelichting
In het kader van het hiervoor in punt 7.1 en 7.5 omschreven onderzoek is ook
onderzoek gedaan naar eventueel paulianeus handelen. Hiervan is niet
gebleken.
In onderzoek

18-12-2019
5

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nieuw e informatie ontvangen
over de activa en vorderingen van Camper Bouw Holland. Deze informatie is
besproken met het bestuur van Camper Bouw Holland en vastgesteld is dat
Camper Bouw Holland nog eigenaar is van enkele zaken w elke thans in
gebruik zijn bij de doorstarter en dat sprake is van een vordering van Camper
Bouw Holland w elke niet uit de administratie is gebleken. Voor meer informatie
hierover w ordt verw ezen naar punt 3.4 en 4.2 van het verslag.
In verband met de voornoemde ontw ikkelingen heeft de curator het onderzoek
naar paulianeus handelen heropend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden verricht.

21-12-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen nog geen
nadere mededelingen w orden gedaan.

21-03-2019
2

Er is onderzoek gedaan naar de naleving van de administratieplicht,
publicatieplicht, het handelen van de bestuurder en de oorzaken van het
faillissement. De bevindingen ter zake zijn in het verslag gepubliceerd. Naar
verw achting zullen er slechts voor zover blijkt van nieuw e informatie w elke niet
in het onderzoek is betrokken nadere w erkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek verricht hoeven te w orden.

21-06-2019
3

Gebleken is van nieuw e informatie. De curator heeft in dat verband het
onderzoek naar paulianeus handelen heropend. Voor de w erkzaamheden
w ordt verw ezen naar punt 7.6 van het verslag.

18-12-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator (P.M.)

21-12-2018
1

€ 32.398,09

18-09-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van totaal € 32.398,09 ingediend.
€ 3.661,12

18-03-2020
6

Toelichting
Nog gebleken is van een loonvordering van de heer W .J. Visser van € 3.661,12
bruto w elke op grond van artikel 40 Faillissementsw et als boedelvordering
kw alificeert.
€ 2.774,85

17-06-2020
7

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende vordering ad € 2.774,85 terzake
pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.709,00

21-12-2018
1

€ 100.038,00

21-03-2019
2

Toelichting
De fiscale schuld zal mogelijk nog afnemen. Vanw ege de ontbinding van de
tussen Camper Bouw Holland en Giezen gesloten aannemingsovereenkomst
(zie o.m. punt 1.5 van het verslag) heeft de curator de Belastingdienst
verzocht om een beschikking tot teruggaaf van omzetbelasting ter zake (ten
onrechte) door Camper Bouw Holland voldane belasting.
€ 100.038,00

18-09-2019
4

18-12-2019
5

Toelichting
Op verzoek van de curator heeft de Belastingdienst een teruggaaf
Omzetbelasting vastgesteld van € 45.124,00. De teruggaaf is aan de boedel
betaald.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 5.914,97

8.4 Andere pref. crediteuren

21-12-2018
1

18-09-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 2.870,89

21-12-2018
1

21-03-2019
2

Toelichting
Kosten aanvrager faillissement
€ 3.072,92

18-12-2019
5

Toelichting
Kosten aanvrager faillissement + RGB op grond van 138 w aterschapsw et
€ 7.297,29

18-03-2020
6

Toelichting
Het bedrag van andere voorlopig erkende preferente crediteuren is
toegenomen vanw ege een ingediende vordering achterstallig salaris van de
heer W .J. Visser.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

21-12-2018
1

26

21-03-2019
2

33

18-09-2019
4

35

17-06-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 424.997,65

21-12-2018
1

€ 456.651,47

21-03-2019
2

€ 471.357,48

18-09-2019
4

€ 473.021,65

18-12-2019
5

€ 472.331,19

17-06-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-12-2018
1

Aangezien de vorderingen van het UW V nog niet bekend zijn, kunnen ter zake
de verw achte w ijze van afw ikkeling van het faillissement nog geen nadere
mededelingen w orden gedaan.

21-06-2019
3

Gelet op het thans gerealiseerde boedelactief en de preferente schuldenlast
van Camper Bouw Holland acht de curator het onw aarschijnlijk dat aan de
concurrent schuldeisers een uitkering kan w orden gedaan.

18-12-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden van Camper Bouw Holland.

21-12-2018
1

Informeren van de schuldeisers over de w ijze van afw ikkeling van het
faillissement.

21-06-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10. Overig

21-12-2018
1

10.1 Plan van aanpak
Getracht w ordt om een doorstart van de onderneming van Camper Bouw
Holland te realiseren. In dit kader w orden diverse w erkzaamheden verricht.
Voor het overige w orden de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden
verricht en zal in de tw eede verslagperiode een aanvang w orden gemaakt met
het rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2018
1

Er is een doorstart gerealiseerd en de w erkzaamheden ter zake zijn inmiddels
tot een einde gekomen. De aandacht van de curator zal in de komende
verslagperiode voornamelijk uitgaan naar het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Ook w orden er nog w erkzaamheden verricht
vanw ege een geschil met Giezen over de afgifte van de in punt 1.5 en 3.5
omschreven camperopbouw .

21-03-2019
2

Er is een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en de curator
heeft zijn bevindingen ter zake gepubliceerd. Het geschil met Giezen over de
afgifte van de camperopbouw is nog niet beslecht. De hiermee gemoeid
gaande w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

21-06-2019
3

Er w orden nog w erkzaamheden verricht in verband met het geschil met
Giezen. Andere w erkzaamheden hebben betrekking op de vaststelling van de
schuldenlast, w aaronder de fiscale schulden van Camper Bouw Holland.

18-09-2019
4

De voornoemde w erkzaamheden zijn nagenoeg geheel afgerond. In de
afgelopen verslagperiode is nieuw e informatie ontvangen betreffende de
activa en vorderingen van Camper Bouw Holland. In dat kader zijn er diverse
bevindingen gedaan, w aarvoor w ordt verw ezen naar de inhoud van dit
verslag, en zullen er naar verw achting ook nog in de komende verslagperiode
w erkzaamheden verricht moeten w orden.

18-12-2019
5

In verband met de in punt 3.3. genoemde aangetroffen activa en de onder
punt 4 genoemde vordering w orden er nog w erkzaamheden verricht. Hiervoor
w ordt verw ezen naar deze onderdelen van het verslag. Ook zijn de
w erkzaamheden ter zake de onder punt 3.5 genoemde schikking nog niet
afgerond.

18-03-2020
6

Er w orden nog w erkzaamheden verricht vanw ege de uitvoering van de onder
punt 3.5 genoemde schikking. Voorts onderhoudt de curator contact met
Rabobank over de inning van de onder punt 4 genoemde vordering.

17-06-2020
7

De w erkzaamheden in de komende periode zullen bestaan uit toezicht op de
uitvoering van de onder punt 3.5 genoemde schikking en contact met de
Rabobank over de inning van de onder punt 4 genoemde vordering.

16-09-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2020

16-09-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

