
Algemeen

Gegevens onderneming

De Swemmer B.V.
Statutair gevestigd te Burgum 
kantoorhoudende te Noardburgum aan de Westersingel 1B.

Faillissementsnummer : F.17/16/22
Datum uitspraak  : 9 februari 2016
Curator   : mr. A.J.H. Geense
Rechter-commissaris : mr. H. Idzenga 

Activiteiten onderneming

De exploitatie (en beheer) van 23 vakantiewoningen op het recreatiepark Waterpark 
Zwartkruis te Noardburgum. 

Omzetgegevens

circa € 550.000,-.

Personeel gemiddeld aantal

geen.

Saldo einde verslagperiode

nihil.

Verslagperiode

9 februari 2016 - 7 maart 2016. 

Bestede uren in verslagperiode

22 uren en 0 minuten (De volledige tijdsbesteding volgt bij het eerstvolgende verslag).

Bestede uren totaal

22 uren en 0 minuten.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002922:F001

09-02-2016

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. A.J.H. Geense

Insolventienummer: F.17/16/22
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Toelichting

 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen waarvan de aandelen in 
een topholding worden gehouden door de heer W. Postma. Deze is ook (middellijk) 
bestuurder van de vennootschappen. Door failliet geëxploiteerde/beheerde 
recreatiewoningen zijn voor een deel, namelijk 16 stuks, in eigendom bij een 
zustervennootschap, Fries Basis Beheer BV, één recreatiewoning is in eigendom bij een 
zustervennootschap Belker Beheer BV, en het overige deel van de recreatiewoningen is 
in eigendom bij derden. Van die derden hebben niet allen het beheer ondergebracht bij 
De Swemmer. Voor zes recreatiewoningen is dat wel het geval. Twee daarvan behoren 
in eigendom toe aan Lautenbach. Lautenbach verkeert in staat van faillissement. Deze 
recreatiewoningen worden sindsdien niet meer verhuurd.

De boekingen en de huurincasso worden voor failliet verricht door het landelijk 
opererende Hogenboom Vakantieparken. De huurinkomsten zijn verpand aan de 
Rabobank en werden op een Raborekening ontvangen. De bank betaalde voor failliet  
de out of pocketkosten voor inhuur van personeel, energie, linnengoed en dergelijke. 

1.2 Winst en verlies

Het is moeilijk vast te stellen of failliet op zichzelf winst of verlies maakt. De groep 
vennootschappen, waartoe failliet behoort, is hoofdelijk verbonden voor een schuld aan 
de Rabobank groot circa € 5.000.000,-. Rente en aflossing worden al enige tijd niet 
betaald, reden voor de bank om over te gaan tot uitwinning. Als failliet 
financieeltechnisch los zou worden beoordeeld van de groep vennootschappen waartoe 
zij behoort, zou sprake zijn van een winstgevende onderneming: de huurinkomsten 
samen met de aan huurders doorberekende kosten van schoonmaak en linnenhuur zijn 
voldoende om de exploitatiekosten te dekken. Ook als daarbij rekening wordt gehouden 
met de inhuur van personeel van een zusterbedrijf Blend Beheer B.V. Wel zou failliet 
daarbij een aantal kosten die zij thans voldoet, zoals die van energielasten, VVE 
parklasten en dergelijke, moeten doorbelasten aan de eigenaren van de 
recreatiewoningen. Volgens de verklaring van de bestuurder blijft die doorbelasting uit, 
omdat dat zou leiden tot een verplichting tot afdracht van BTW, terwijl de 
zusterbedrijven door de bank niet in staat zouden worden gesteld om de doorbelaste 
bedragen aan failliet te voldoen.

1.3 Balanstotaal

De balanspositie is nog niet geheel duidelijk. Wel staat vast dat failliet geen materiële 
activa van betekenis heeft. 

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.
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1.5 Verzekeringen

Voor de beherende onroerende zaken is een opstalverzekering afgesloten volgens 
informatie van de curator ten name van de failliet. Voor zover bekend worden deze 
kosten niet aan de eigenaren doorbelast. 

1.6 Huur

Failliet maakt gebruik van een portacabin-achtig gebouw op het park, zowel voor de 
receptie als voor administratiedoeleinden. Het is nog niet inzichtelijk of daarvoor een 
vergoeding wordt voldaan en zo ja, aan wie en op welke basis. 

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur. Een nadere beschrijving van de 
oorzaak van het faillissement volgt in het volgende verslag. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen eigen werknemers.

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

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aanwezig.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Pagina 3 van 9

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

08-03-2016Datum:Nummer: 1



3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Failliet beschikt over enige inventaris ten behoeve van de receptie en de administratie. 
Daarnaast zijn er middelen voorhanden voor eenvoudige reparaties en de schoonmaak 
van recreatiewoningen. Aan deze goederen kan geen waarde van betekenis worden 
toegekend.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet aan de orde. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet aan de orde.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In verband met de beschrijving onder 3.6 weinig relevant. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onderhanden werk bestaat uit via Hogenboom Vakantieparken geboekte 
recreatiewoningen, die door reserveringen zijn vastgelegd. Tot medio mei is het min of 
meer laagseizoen en zijn er voornamelijk boekingen voor weekenden. De boekingen 
voor het hoogseizoen zijn nog niet volledig bekend. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De waarde van het onderhanden werk kan nog niet worden bepaald, omdat nog niet 
vaststaat op welke wijze de exploitatie kan worden voortgezet. Dat is mede afhankelijk 
van de standpunten van eigenaren. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Met de bank is afgesproken dat ten behoeve van het waardebehoud van de 
gehypothekeerde recreatiewoningen de exploitatie zoveel mogelijk wordt voortgezet. 
Daarbij zijn afspraken gemaakt over kostenverdelingen en verdelingen van de 
huuropbrengsten. Uitgangspunt is dat de boedel bij de voortgezette exploitatie gebaat 
moet zijn. 
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventariseren van overeenkomsten, overleg met de bank, overleg met bestuur van 
zustervennootschappen over inhuur van personeel en dergelijke.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nog niet aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

(Nog) niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie volgt een bedrag van € 74.086,62 aan openstaande vorderingen. De 
omvang van debiteuren, minder dan één jaar oud, bedraagt € 23.650,30. 

4.2 Opbrengst

De debiteuren van failliet zijn verpand aan de bank.

4.3 Boedelbijdrage

Nog niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, overleg met de bank.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Circa € 5.000.000,-. 

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft het pandrecht op inventarissen, debiteuren en huuropbrengsten.
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5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3. 

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing. 

5.7 Retentierechten

Niet ingeroepen. 

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, overleg. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zoals hiervoor onder 3.11 en 3.12 omschreven wordt het bedrijf zo goed mogelijk 
voortgezet met instemming van de rechter-commissaris.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
In verband met de voortzetting van exploitatie houdt de curator een aparte administratie 
bij van inkoop, inzet werknemers, facturatie en doorlopende kosten. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Administratie, inventariseren van overeenkomsten, overleg met de bank, overleg met 
rechter-commissaris, overleg met bestuur van zustervennootschappen over inhuur van 
personeel, overleg met dat personeel en dergelijke.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog geen oordeel.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog niet onderzocht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet aan de orde.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nu failliet meer dan 5 jaar geleden is opgericht en de Hoge Raad heeft geoordeeld dat 
een vordering wegens niet voldoen aan de stortingsverplichting na 5 jaar verjaart en dat 
die verjaring ook geldt voor de curator, is terzake geen onderzoek gedaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog geen oordeel. 

7.6 Paulianeus handelen

Nog geen oordeel. 

7.7 Werkzaamheden

Eerste oriëntatie ten aanzien van jaarrekening, kolommenbalansen, 
grootboekrekeningen en overige administratieve bescheiden. Administratie van alle 
groepsvennootschappen werd extern opgeslagen en is via één inlogcode beschikbaar. 
De relevante op failliet betrekking hebbende administratie is in bezit van de curator. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In verband met de voortzetting van de exploitatie zullen boedelvorderingen ontstaan 
zoals voor de inleen van werknemers, kosten van schoonmaakmiddelen, energielasten 
en dergelijke. Deze kunnen uit de opbrengsten worden voldaan. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing. 

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.728.29.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

Onderzoek crediteuren en vorderingen. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing. 

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 
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9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 

10.2 Plan van aanpak

Voortzetting van exploitatie is afhankelijk van het tempo waarin de onroerende 
zaken/recreatiewoningen zullen worden verkocht. Bij de bank wordt erop aangedrongen 
de exploitatieperiode zo kort mogelijk te houden. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het eerste kwartaalverslag betreffende de periode 8 maart 2016 - 8 juni 2016 zal enkele 
dagen na afloop van deze periode worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag. 
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