
FAILLISSEMENTSVERSLAG      

 

Nummer : 2 Datum: 24 mei 2012  

  

Gegevens onderneming : Stichting Aquaverium 

  De Finnen 1 

  9001 XW  GROU 

Faillissementsnummer : F 12/28 

Datum uitspraak : 24 januari 2012 

Curator : Mr. C. Grondsma 

R-C : Mr. M. Jansen 

   

Activiteiten onderneming : Exploitatie en beheer van het 

gebouw Aquaverium 

Omzetgegevens : 2011: € 217.266,98 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

   

Saldo einde verslagperiode  € 1.999,51 

   

Verslagperiode : 18 februari tot 24 mei 2012 

Bestede uren in verslagperiode : 7 uren en 45 minuten 

Bestede uren Totaal : 13 uren en 20 minuten 

   

 

In het hierna volgende worden de ontwikkelingen in bovengenoemde verslagperiode 

weergegeven. Hierbij is het beginverslag (nummer 1) als uitgangspunt genomen. De 

ontwikkelingen die zich ten opzichte van het vorige verslag hebben voorgedaan, zijn 

cursief weergegeven en in de kleur blauw. 

 

 1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

 

Stichting Aquaverium is opgericht op 24 november 2010. Bestuurders van de 

stichting zijn de heer F. Altena, de heer J.D. Smits en de heer G.T. van 

Noordenburg. 
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1.2 Winst en verlies  

 

Volgens het winst- en verliesoverzicht is er in 2011 een netto resultaat behaald 

van € 78.911,07. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat geen 

voorziening is opgenomen voor de nog te betalen huur (zie 1.6). 

 

1.3 Balanstotaal  

 

In 2011 is een balanstotaal opgenomen van € 816.436,48.  

 

1.4 Lopende procedures  

 

Stichting Aquaverium is op 2 december 2011 bij verstek veroordeeld tot 

betaling van een bedrag van circa € 3.000,-. Eerder is Stichting Aquaverium 

(eveneens bij verstek) veroordeeld tot een aanzienlijk geldbedrag met 

betrekking tot energiekosten.  

 

Voor zover bekend zijn er op dit moment geen lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen  

 

Stichting Aquaverium had geen verzekeringen afgesloten. 

 

In tegenstelling tot hierboven vermeld, bleek dat op naam van Stichting Aquaverium 

een autoverzekering was afgesloten ten behoeve van de bus van Top Marine B.V. en 

een rechtsbijstandsverzekering met alleen verkeersdekking. De premierestitutie is 

nagenoeg nihil.  

 

1.6 Huur  

 

Stichting Aquaverium had een geschil met de eigenaar van het pand 

vertegenwoordigd door Wilkoja Vastgoed B.V. over het al dan niet tot stand 

komen van een huurovereenkomst. De stichting zou het gebouw exploiteren 

en huren van Wilkoja Vastgoed B.V. Vanaf datum oprichting van de stichting 

hebben de bestuurders van Stichting Aquaverium onderhandeld met Wilkoja 

Vastgoed B.V. over de totstandkoming van een huurovereenkomst met het 

Aquaverium. Stichting Aquaverium zou de activiteiten overnemen van de 

huurdersvereniging en door middel van eensluidende afspraken met de 
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onderhuurders huur incasseren van de onderhuurders en een nog nader af te 

spreken huurprijs betalen aan Wilkoja Vastgoed B.V. als huurder. Op deze 

manier dachten de bestuurders van Stichting Aquaverium het gebouw 

rendabel te krijgen en de onrust die bestond over verschillende huurafspraken 

tussen de toenmalige huurders en Wilkoja Vastgoed B.V. weg te nemen. Vanaf 

november 2010 stuurde Stichting Aquaverium de facturen naar de 

onderhuurders en werd de huur ook (gedeeltelijk) geïncasseerd. In februari 

2011 ontstond er discussie tussen de stichting en Wilkoja Vastgoed B.V. over 

de eindafrekening van de energierekening met de huurdersvereniging, waarbij 

Stichting Aquaverium zich uiteindelijk conformeerde aan de wensen van 

Wilkoja Vastgoed B.V. Vanaf juli 2011 was er echter geen sprake meer van 

goed overleg en werden de onderhandelingen afgeremd. Wilkoja Vastgoed 

B.V. stelde zich uiteindelijk op het standpunt dat er geen huurovereenkomst 

tussen Stichting Aquaverium en Wilkoja Vastgoed B.V. tot stand is gekomen. 

Of dit een juiste conclusie is, zal nog nader worden onderzocht.  

 

Een kantoorgenoot van de curator, mevrouw mr. H. van Marrum, heeft onderzoek 

gedaan naar het al dan niet bestaan van een huurovereenkomst, in het kader van de 

onderhandelingen die ruim een half jaar hebben geduurd. Naar aanleiding van dit 

onderzoek zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden met de bestuurders.  

 

1.7 Oorzaak faillissement  

 

Het vastlopen van de onderhandelingen zoals vermeld in 1.6 betekende 

feitelijk het einde van het bestaansrecht van Stichting Aquaverium. Toen in 

augustus 2011 het "retentierecht" werd uitgeoefend door Wilkoja Vastgoed 

B.V. door alle deuren van het Aquaverium te blokkeren met vrachtwagens, 

kwam de relatie tussen Stichting Aquaverium en Wilkoja Vastgoed B.V. 

zodanig onder druk te staan dat de stichting geen activiteiten meer ontplooide. 

Vanaf 1 augustus 2011 heeft Wilkoja Vastgoed B.V. dan wel een andere 

vennootschap gelieerd aan het Aquaverium de exploitatie overgenomen en de 

incasso van de huur van de onderhuurders (nu rechtstreeks huurder) 

overgenomen.  
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2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

 

Stichting Aquaverium had geen personeel in dienst. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 

Niet van toepassing. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

 

Niet van toepassing. 

 

2.4 Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

 

Stichting Aquaverium was niet in het bezit van onroerende zaken.  

 

3.2 Verkoopopbrengst  

 

Niet van toepassing. 

 

3.3 Hoogte hypotheek   

 

Niet van toepassing. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

 

Niet van toepassing. 
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3.5 Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

 

Stichting Aquaverium was niet in het bezit van bedrijfsmiddelen. 

 

3.7  Verkoopopbrengst  

 

Niet van toepassing. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

 

Niet van toepassing. 

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

 

Niet van toepassing. 

 

3.10  Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

Voorraden/onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

 

Gelet op de activiteiten van de stichting en het feit dat in augustus 2011 alle 

activiteiten zijn gestaakt, is er geen sprake van voorraden/onderhanden werk. 

 

3.12 Verkoopopbrengst  

 

Niet van toepassing. 
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3.13 Boedelbijdrage  

 

Niet van toepassing. 

 

3.14  Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

 

Gelet op de activiteiten van de stichting en het feit dat in augustus 2011 alle 

activiteiten zijn gestaakt, is er geen sprake van andere activa. 

 

3.16 Verkoopopbrengst  

 

Niet van toepassing. 

 

3.17  Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

 

Op grond van de administratie van Stichting Aquaverium is er nog een bedrag 

te incasseren van ruim € 72.000,-, bestaande uit een tiental onderhuurders die 

één of meerdere facturen hebben open staan van de periode 1 januari 2011 tot 

augustus 2011. 

 

Of de debiteuren kunnen worden geïncasseerd, hangt mede af van het oordeel van de 

curator of er al dan niet een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen Stichting 

Aquaverium en de eigenaar van het pand. Dit onderzoek loopt nog. Ondertussen heeft 

de curator wel contact gehad met de vertegenwoordiger van de eigenaar van het pand. 

Zo is het de curator bekend dat voor de periode van huurachterstand vóór 1 januari 
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2011 deze actief is overgegaan tot incasso van achterstallige huur. De periode tussen 1 

januari 2011 tot 1 augustus 2011 laat de eigenaar vooralsnog ongemoeid. Hierover 

dient nader overleg met de eigenaar van het pand plaats te vinden. 

 

4.2 Opbrengst   

 

De debiteuren zijn nog niet aangeschreven.  

 

Gelet op het voorgaande zijn de debiteuren nog niet aangeschreven. 

 

4.3 Boedelbijdrage   

 

Een boedelbijdrage is niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van 

verpanding.  

 

4.4  Werkzaamheden  

 

- opvragen posten debiteuren en onderliggende stukken; 

- onderzoek naar juridische positie van Stichting Aquaverium door mevrouw mr. 

H. van Marrum. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

 

Stichting Aquaverium hield bij de Rabobank een bankrekening aan met een 

saldo van circa € 1.900,-. Dit saldo is inmiddels overgemaakt naar de 

faillissementsrekening van Stichting Aquaverium. 

 

5.2 Leasecontracten   

 

Stichting Aquaverium is geen leaseverplichtingen aangegaan.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

 

Er is geen sprake van gevestigde zekerheden. 
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5.4 Separatistenpositie   

 

Niet van toepassing. 

 

5.5 Boedelbijdragen   

 

Niet van toepassing. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

 

Niet van toepassing. 

 

5.7 Reclamerechten   

 

Niet van toepassing. 

 

5.8 Retentierechten   

 

Niet van toepassing. 

 

5.9  Werkzaamheden  

 

Contact Rabobank.  

 

  

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

 

Aangezien de Stichting Aquaverium vanaf augustus 2011 geen activiteiten 

meer ontplooide, is er van voortzetting geen sprake geweest. 

 

6.2 Financiële verslaglegging   

 

Niet van toepassing. 
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6.3  Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing. 

 

Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

 

Gelet op de onder 6.1 beschreven situatie, kan er ook van een doorstart geen 

sprake zijn.  

 

6.5 Verantwoording   

 

Niet van toepassing. 

 

6.6 Opbrengst   

 

Niet van toepassing. 

 

6.7 Boedelbijdrage   

 

Niet van toepassing. 

 

6.8 Werkzaamheden 

  

Niet van toepassing. 

 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

 

De boekhouding van Stichting Aquaverium werd uitgevoerd door een 

boekhoudkantoor in IJlst. Op het eerste gezicht lijkt de administratie in orde, 

maar hiernaar zal nog nader onderzoek worden gedaan.  
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7.2 Depot jaarrekeningen   

 

De stichting heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.  

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

 

Een goedkeuringsverklaring is niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

 

Niet van toepassing in verband met een stichting. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

 

Naar onbehoorlijk bestuur dient nog nader onderzoek te worden verricht. 

 

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog gaande en hangt samen met het 

eerdergenoemd onderzoek naar de juridische positie van Stichting Aquaverium. 

  

7.6 Paulianeus handelen   

 

Vooralsnog is er niets dat er op duidt dat er paulianeuze handelingen zijn 

verricht.  

 

7.7  Werkzaamheden  

 

- Onderzoek administratie; 

- opvragen stukken bij de bestuurders. 

 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

 

Nog niet bekend. 
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8.2 Preferente vordering van de fiscus     

 

Nog niet bekend. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

 

Niet van toepassing. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 

Nog niet bekend. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

Zestien. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

€ 26.189,26 

 
€ 24.200,26. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

 

Over de wijze van afwikkeling van dit faillissement is nog niets te zeggen. Dit 

zal met name afhangen van de inbaarheid van de debiteuren en een onderzoek 

naar onbehoorlijk bestuur.  

 

8.8  Werkzaamheden 

 

- Aanschrijving crediteuren. 
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9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

 

Er zijn geen lopende procedures. 

 

9.2 Aard procedures 

 

Niet van toepassing. 

 

9.3 Stand procedure  

 

Niet van toepassing. 

 

9.4  Werkzaamheden  

 

Niet van toepassing.  

 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

 

Gelet op nog nader uit te voeren onderzoek door de curator, kan over de 

termijn van afwikkeling van het faillissement geen voorspelling worden 

gedaan.  

 

10.2  Plan van aanpak    

 

- Incasso debiteuren; 

- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

 

Het tweede kwartaalverslag dat de periode 24 mei 2012 tot 24 augustus 2012 

zal betreffen, zal uiterlijk 28 augustus 2012 worden ingediend. 
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10.4 Werkzaamheden 

 

- opstellen beginverslag met bijlagen; 

- opstellen kwartaalverslag. 

 

10.5 Financieel verslag 

 

Het financieel verslag is bijgevoegd. 

 

Leeuwarden, 24 mei 2012 

 

 

 

 

C. Grondsma 

curator 


