
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Camo B.V. 20-03-2019
 1

Camo B.V. was gevestigd aan de Flevolaan 8 te 1382 JZ Weesp. 20-03-2019
 1

- fotografie;
- het maken van digitale foto's en het bewerken en/of creëren van digitale 
beelden. 

20-03-2019
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 425.489,00 € -16.415,00 € 60.514,00

2017 € 426.480,00 € -3.752,00 € 97.697,00

2018 € 276.519,00 € -43.151,00 € 54.378,00
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Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000093906:F001
Datum uitspraak 12-02-2019

R-C mr. C.P. Lunter
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

6 20-03-2019
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-03-2019
 1

van
12-2-2019

t/m
20-3-2019

20-03-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 24,90 uur

totaal 24,90 uur

1. Inventarisatie

Op 31 december 1976 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "Holleman's Kraanverhuur B.V." opgericht. Bij akte van 24 
oktober 2000 is de naam van de vennootschap gewijzigd in: "Holleman 
Equipment B.V.". Bij akte van 28 september 2012 is de naam van de 
vennootschap opnieuw gewijzigd. Vanaf laatstgenoemde datum draagt de 
vennootschap de naam: "Camo B.V."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap was op de datum van 
haar oprichting opgebouwd uit 100 gewone aandelen van ieder nominaal fl. 
1.000,--. Het geplaatst kapitaat bedroeg op de datum van de oprichting fl. 
100.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was mevrouw W. van 
der Laan bestuurder en enig aandeelhouder van Camo B.V.

20-03-2019
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 20-03-2019
 1

Camo B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten 
een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft hier dan bijvoorbeeld een 
verzekering ter zake van de bedrijfsmiddelen.

In overleg met de verzekeringsmaatschappij, ABN Amro Verzekeringen, is 
afgesproken dat de door Camo B.V. afgesloten verzekeringen in ieder geval 
t/m 31 mei 2019 in stand zullen blijven. 

20-03-2019
 1

Camo B.V. huurt een bedrijfspand te 1382 JZ Weesp aan de Flevolaan 8. Bij 
aangetekende brief van 15 februari 2019 is de huurovereenkomst, na 
daartoe verkregen machtiging door de rechter-commissaris en met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, door mj opgezegd. De 
huurovereenkomst zal derhalve uiterlijk op 15 mei 2019 eindigen.

20-03-2019
 1

Camo B.V. genereerde verreweg het grootste gedeelte van haar omzet met 
de opdrachten van één opdrachtgever. Deze opdrachtgever is echter vanaf 
het vierde kwartaal van 2017 al aan het reorganiseren. Deze reorganisatie 
zorgt ervoor dat de opdrachtgever steeds minder opdrachten aan Camo B.V. 
is gaan verstrekken. Begin 2019 werd het de bestuurder van Camo B.V. 
duidelijk dat voornoemde opdrachtgever in 2019 zelfs helemaal geen 
opdrachten meer zou gaan verstrekken. Dit heeft tot gevolg dat de omzet 
van Camo B.V. in 2019 € 100.000,-- - € 150.000,-- lager zal gaan uitvallen, 
dan de omzet over voorgaande jaren.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op het feit dat de overige 
opdrachten niet voldoende zijn om de kosten te voldoen, was het de 
bestuurder al vrij snel duidelijk dat Camo B.V. in 2019 niet meer aan haar 
verplichtingen zou kunnen gaan voldoen en dat een faillissement 
onafwendbaar is. Reden waarom de bestuurder er uiteindelijk voor heeft 
gekozen om het faillissement van Camo B.V. aan te vragen. Het daartoe 
strekkende verzoekschrift is op 7 februari 2019 bij de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Lelystad ingediend.

Het verzoekschrift is op 12 februari 2019 behandeld in de raadkamer van de 
rechtbank.

In haar vonnis van 12 februari 2019 heeft de rechtbank het faillissement van 
Camo B.V. uitgesproken.

20-03-2019
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
6

20-03-2019
 1

Personeelsleden
6

20-03-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

14-2-2019 6

totaal 6

Het intakegesprek van de werknemers met het UWV heeft in de afgelopen 
verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn alle benodigde 
formulieren voor een overname van de loonverplichtingen ingevuld. Het UWV 
zal deze formulieren thans verder in behandeling gaan nemen. Gelet hierop 
zijn met betrekking tot de werknemers geen verdere werkzaamheden meer 
door mij te verrichten. 

20-03-2019
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 20-03-2019
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 20-03-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een inventaris en diverse bedrijfsmiddelen
(fototoestellen, een statief, flitsers)

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand is een 
kantoorinventaris aanwezig, alsmede diverse bedrijfsmiddelen. Het betreft 
hier dan onder andere bureaus, bureaustoelen, computers, fototoestellen, 
een statief en flitsers.

In de afgelopen verslagperiode heb ik diverse potentiële kopers voor de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen benaderd. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid 
dat drie potentiële kopers een bezoek aan het bedrijfspand hebben 
gebracht. Uiteindelijk hebben een aantal potentiële kopers ook daadwerkelijk 
een bieding uitgebracht op de inventaris en de bedrijfsmiddelen. Rekening 
houdend met de uitgebrachte biedingen en de getaxeerde waarde van de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen heb ik het uiteindelijk niet in het belang van 
de crediteuren geacht om voornoemde activa van de gefailleerde 
vennootschap onderhands te verkopen.

Gelet op het feit dat een onderhandse verkoop niet in het belang van de 
crediteuren geacht dient te worden, heb ik, na daartoe verkregen 
toestemming door de rechter-commissaris, BVA Auctions B.V. ingeschakeld. 
Dit voor het ter veiling aanbieden van de inventaris en de bedrijfsmiddelen 
van de gefailleerde vennootschap. BVA Auctions B.V. zal de inventaris en de 
bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap in april 2019 ter veiling 
aanbieden.

20-03-2019
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris en de 
bedrijfsmiddelen, die zich in het door de gefailleerde vennootschap gehuurde 
bedrijfspand te Weesp bevinden. Er dient namelijk rekening gehouden te 
worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en loonheffing, 
die niet vanuit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

20-03-2019
 1

- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de veiling van de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap.

20-03-2019
 1



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is door mij geen (noemenswaardige) voorraad
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op opdrachtgevers. € 10.992,85 € 5.608,35

totaal € 10.992,85 € 5.608,35 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat het bedrag 
aan openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken 
van het faillissement € 10.992,85 bedroeg. Het betreft hier twee 
opdrachtgevers. In de afgelopen verslagperiode zijn deze opdrachtgevers 
door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de 
openstaande facturen over te gaan.

Eén debiteur heeft de openstaande facturen inmiddels allemaal voldaan, 
zulks door een betaling op de bankrekening van de gefailleerde 
vennootschap. Het betreft hier een bedrag van in totaal € 5.608,35.

Het is mijn verwachting dat de andere debiteur in de komende 
verslagperiode ook de openstaande facturen zal voldoen. 

20-03-2019
 1

- erop toezien dat de debiteur van de gefailleerde vennootschap de 
openstaande facturen voldoet.

20-03-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 7.251,67

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de 
gefailleerde vennootschap gebruik van een krediet in rekening-courant bij 
ABN Amro. Op de datum van het uitspreken faillissement had ABN Amro uit 
hoofde van dit krediet een vordering op de gefailleerde vennootschap van in 
totaal € 7.251,67. ABN Amro is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van 
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

20-03-2019
 1

Hiervan is geen sprake. 20-03-2019
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In het kader van het krediet in rekening-courant heeft ABN Amro zekerheden 
bedongen. Het betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de 
debiteurenvorderingen. Het is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste 
w ijze is gevestigd.

20-03-2019
 1

*** 20-03-2019
 1

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

20-03-2019
 1

Er hebben zich tot op heden bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich 
hebben beroepen op een retentierecht.

20-03-2019
 1

*** 20-03-2019
 1

Met ABN Amro heb ik afgesproken dat ik, voor en namens haar, tot een 
incasso van de debiteurenvorderingen zal overgaan, zulks tegen een 
boedelbijdrage van 10% van het geïncasseerde bedrag.

20-03-2019
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn vooralsnog geen 
verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

20-03-2019
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen 
sprake meer was van onderhanden werk, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

Doorstarten onderneming

Aangezien er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen 
sprake meer was van onderhanden werk, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t.
20-03-2019

 1

N.v.t.
20-03-2019

 1

N.v.t. 20-03-2019
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft er zorg voor gedragen, dat ik de administratie van de 
gefailleerde vennootschap in mijn bezit heb gekregen. Het betreft hier onder 
andere de inkoop- en verkoopfacturen, de grootboekadministratie en de 
jaarrekeningen. Ik ben inmiddels begonnen met het bestuderen van deze 
administratie. In de komende verslagperiode zal ik hiermee verder gaan.

Op basis van de tot nu toe bestudeerde stukken is mij gebleken, dat de 
administratie behoorlijk is bijgehouden.

20-03-2019
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 
jaarrekeningen over de periode t/m 2018 zijn gedeponeerd. Hierbij merk ik 
wel op dat de jaarrekeningen over 2013, 2015 en 2016 niet tijdig zijn 
gedeponeerd.

20-03-2019
 1

*** 20-03-2019
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 december 1976; een 
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest 
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

20-03-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Naar eventuele feiten en/ of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

20-03-2019
 1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Hiervan is tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik 
het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

20-03-2019
 1



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld. 

20-03-2019
 1

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten.

20-03-2019
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het 
uitspreken van het faillissement tot en met de datum waarop de 
huurovereenkomst zal eindigen en de vordering van het UWV. Deze 
vorderingen staan echter nog niet vast. 

20-03-2019
 1

€ 27.414,00 20-03-2019
 1

€ 0,00

De preferente vordering van het UWV is nog niet bekend.

20-03-2019
 1

€ 0,00 20-03-2019
 1

1 20-03-2019
 1

€ 7.251,67 20-03-2019
 1

Nog niet bekend. 20-03-2019
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 20-03-2019
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1

N.v.t. 20-03-2019
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- met BVA Auctions B.V. contact onderhouden over de veiling van de 
inventaris en de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap;
- erop toezien dat de debiteur van de gefailleerde vennootschap de 
openstaande facturen voldoet;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

20-03-2019
 1

Nog niet bekend. 20-03-2019
 1

20-6-2019 20-03-2019 
 1

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

20-03-2019
 1

Bijlagen
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