
 
 
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   1   

Datum verslag:     3 april 2019 

Curator:  mr. B.A.P. Sijben 

R-C:   mr. S.J.O. de Vries    

 
Naam onderneming H.A.W. Kampen Beheer B.V. 

  
Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

H.A.W. Kampen Beheer B.V., statutair gevestigd te 

Helmond en zaakdoende te (5704 CR) Helmond aan de 

Weyerweg no. 2 C, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 17084104 (hierna: de “Kampen 

Beheer” of “gefailleerde”). 

  
Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“het beheren en beleggen van vermogen, het geven van 

adviezen, assurantie.”   

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal 

2015 € 3.373,- € -25.679,-  € 1.442.723,- 

    
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn op basis van de jaarrekening 

over het boekjaar 2015.  
Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.  

  
Boedelsaldo € 0,00 

  
Verslagperiode 12 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 

  
Bestede uren in verslagperiode 7 uren en 45 minuten.  

  
Toelichting bestede uren  7 uren en 45 minuten.  

  
 

1 Inventarisatie   

 
 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde was de 

heer H.A.W. Kampen. De heer Kampen is op 25 december 

2017 overleden, waardoor de aandelen deel uitmaken van 

de nalatenschap van de heer Kampen. Bij beschikking d.d. 

5 juli 2018 van de rechtbank Oost-Brabant is mevrouw mr. 

A.A.M. van der Steen (Bogaerts & Groenen Advocaten) 

benoemd tot vereffenaar van de nalatenschap van de heer 

Kampen. Gefailleerde heeft op dit moment geen bestuurder. 

 
 Lopende procedures Voor zover niet bekend. 

  
 Verzekeringen Voor zover niet bekend. 

  
 Huur Voor zover niet bekend. 

 
 Oorzaak faillissement Als gevolg van het overlijden van de heer Kampen zijn er 

geen activiteiten meer verricht in de onderneming. Er 

hebben zich diverse schuldeisers van Kampen Beheer 



 
 
 

gemeld bij de vereffenaar. De aandeelhoudersvergadering 

heeft daarop op 28 februari 2019 het besluit genomen het 

eigen faillissement aan te vragen.  

  
 

2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Geen 

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

Geen 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 

 
 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken  
Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

 
 

 Toelichting onroerende 
zaken 

Er is geen sprake van onroerende zaken.  

 
 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

  
 

Bedrijfsmiddelen 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

(Nog) niet van 

toepassing. 

Nog niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

 
 

 Toelichting 
bedrijfsmiddelen 

Er zijn (nog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.   

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing. 

  
 Werkzaamheden Onderzoek administratie en opvragen aanvullende 

administratie en gesprek erfgenamen. 

  
 

Voorraden / onderhanden werk 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

(Nog) niet van 

toepassing. 

Nog niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing. 

 
 

 Toelichting voorraad Er is (nog) geen voorraad aangetroffen. 

 Werkzaamheden Onderzoek administratie en opvragen aanvullende 

administratie en gesprek erfgenamen. 

  
 

Andere activa 
3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 



 
 
 

Banksaldo ABN 

AMRO Bank N.V.  

€ 1.013,15 Niet van 

toepassing.  

 
 

3.13 Toelichting andere activa Kampen Beheer hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO 

Bank N.V. met een positief saldo ad € 1.013,15. |Er is 

verzocht dit saldo over te maken op de 

faillissementsrekening.  

  
 werkzaamheden Onderzoek administratie en correspondentie ABN AMRO 

Bank N.V. 

  
 

4 Debiteuren    

 
 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

Vordering op de 

heer Kampen.  

Niet van 

toepassing.  

Niet van 

toepassing.  

 
 

 Toelichting debiteuren Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat Kampen Beheer een 

vordering ad € 1.134.160,00 heeft op de heer Kampen 

(lening en rekening-courant). Deze vordering is ingediend 

bij de vereffenaar.  

  
 Werkzaamheden Indienen vordering.  

  
 

5 Bank / zekerheden    

 
 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voor zover niet bekend.  

 Leasecontracten Niet van toepassing.   

 
 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 

 
 Separistenpositie Niet van toepassing. 

  
 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing. 

 
 Retentierechten Niet van toepassing.  

 
 Reclamerechten Niet van toepassing.  

  
 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

  
 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 
 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

  
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing. 

  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

  



 
 
 

 

Doorstart 
 Beschrijving Niet van toepassing. 

   
 Verantwoording Niet van toepassing.  

 
 Opbrengst Niet van toepassing.  

 
 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

 

7 Rechtmatigheid    

 
 Boekhoudplicht De administratie in handen van de curator is summier. 

Aanvullende administratie is opgevraagd. Deze dient nog 

onderzocht te worden.  

 
 Depot jaarrekeningen In onderzoek.  

 
 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.  

 
 Stortingsverplichting 

aandelen 
Voor zover niet aan de stortingsverplichting is voldaan, dan 

is deze verjaard.  

 
 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 

 
 Paulianeus handelen In onderzoek. 

 
 Werkzaamheden De summiere administratie is aan een quick scan 

onderworpen. Aanvullende administratie is opgevraagd.  

 

 

8  Crediteuren    

 
 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

  
 Pref. Vord. van de fiscus € 21.373,- 

  
 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.  

  
 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.  

  
 Aantal concurrente 

crediteuren 
1 crediteur.  

  
 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Ter verificatie is een bedrag ad € 7.481,50 ingediend.  

  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

  
 Werkzaamheden Aan de hand van de summiere administratie zijn de 

bekende crediteuren bij brief over het faillissement 

geïnformeerd. Aanvullende administratie is opgevraagd.  

  
 

9 Procedures  



 
 
 

   
 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

  
 Aard procedure Niet van toepassing.  

  
 Stand procedure Niet van toepassing.  

  
 werkzaamheden Niet van toepassing.  

  
 

10 Overig  

   
 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.   

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. De komende verslagperiode zal de 

nadruk liggen op het onderzoek van de administratie.  

  
 Indiening volgend verslag Ultimo september 2019.  

  
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

  
 

 

 

 

 

 


