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23 november 2017 t/m 22 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

7 uren en 5 minuten

55 minuten

2 uren

1 uur

Bestede uren totaal

289 uren en 5 minuten

290 uren

292 uren

293 uren

Toelichting

Voor de toelichting wordt verwezen naar het urenoverzicht. 

Voor een toelichting wordt verwezen naar het urenoverzicht.

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.

Een van de bestuurder van de failliet, de heer G.T. Noordenburg,  is op 10 oktober 2012 
overleden. Vooralsnog heeft de curator geen reden om aan te nemen dat het overlijden van de 
bestuurder van invloed zal zijn op de verdere afwikkeling van het faillissement. 

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).
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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 verkeers-dekking. De premierestitutie is nagenoeg nihil. 

1.6 Huur
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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 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. 

Inmiddels heeft de curator zich een oordeel gevormd over het al dan niet bestaan van de 
huurovereenkomst. Zij komt tot de conclusie dat er wel degelijk een huurovereenkomst tot 
stand is gekomen. Dit betekent dat er ook een huurovereenkomst is ontstaan tussen Stichting 
Aquaverium en de onderhuurders. De curator zal op korte termijn overgaan tot aanschrijving 
van de debiteuren voor zover het de periode januari 2011 tot en met augustus 2011 betreft. De 
brieven zijn gereed en zullen op korte termijn worden verzonden. Ondertussen is de curator er 
wel mee bekend geraakt dat de eigenaar van het pand, Wilkoja Vastgoed B.V. ook debiteuren 
die aan eerder aan Stichting Aquaverium hebben betaald, heeft aangeschreven om dit 
betreffende bedrag terug te betalen. Hiertoe is ook al een dagvaarding opgesteld. Zodra deze 
dagvaarding aanhangig wordt gemaakt, zal de curator een verzoek doen tot voeging in dit 
proces. De curator zal zich daarbij op het standpunt stellen dat de debiteuren bevrijdend aan 
Stichting Aquaverium hebben betaald. 

Voor zover de curator bekend is er door Wilkoja Vastgoed B.V. nog geen procedure aanhangig 
gemaakt. 

Inmiddels is de curator ervan op de hoogte geraakt dat een enkele debiteur met een hoge 
schuld jegens Stichting Aquaverium door de eigenaar in rechte is betrokken. De procedure 
heeft zich afgespeeld buiten elke wetenschap van de curator om. De procedure heeft geleid tot 
een schikking tussen de eigenaar en de betreffende debiteur, waarbij tussen partijen kwijting is 
verleend en aan de debiteur een vrijwaring is gegeven zover de debiteur door Stichting 
Aquaverium in rechte zou worden betrokken. De curator beraadt zich thans op de 
mogelijkheden om de vordering van Stichting Aquaverium alsnog geïnd te krijgen, een 
mogelijke complicatie wordt gevormd door het feit dat de betreffende debiteur inmiddels is 
ontbonden.
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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. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Stichting Aquaverium had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

N.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

N.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Stichting Aquaverium was niet in het bezit van onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Stichting Aquaverium was niet in het bezit van bedrijfsmiddelen.

De stichting blijkt toch eigenaar te zijn van verschillende bedrijfsmiddelen. Hierover is de 
curator door de bestuurders geïnformeerd. Het gaat om een groot aantal bokken, een heftruck 
en een grasmaaier. Deze bedrijfsmiddelen zijn destijds aangeschaft door de 
huurdersvereniging, die vervolgens is opgegaan in de stichting. De zaken zijn nog aanwezig in 
het Aquaverium en worden thans gebruikt door de eigenaar/exploitant van het Aquaverium. 
Deze is hierover aangeschreven, aangezien het erop lijkt dat dit gebruik onrechtmatig is. 

De eigenaar/exploitant heeft aangegeven dat de zaken eigendom zijn van de 
huurdersvereniging. Het is de vraag in hoeverre de activiteiten van de huurdersvereniging en 
de activa zijn overgegaan in Stichting Aquaverium.

De curator en de eigenaar/exploitant dreigden in een langdurige discussie te verzanden 
over de eigendom van de bedrijfsmiddelen. Vanuit het kostenoogpunt heeft de curator 
beslist om deze discussie niet voort te zetten en geen nadere rechtsmaatregelen te 
treffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: 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 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Pagina 6 van 16

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

02-03-2018Datum:Nummer: 4



Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: 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 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: 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 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.

Zie 1.6

De debiteuren zijn inmiddels door de curator aangeschreven. Het merendeel van de 
debiteuren heeft hierop gereageerd. Een aantal debiteuren heeft inmiddels betaald. Een aantal 
debiteuren heeft de vordering betwist. Deze debiteuren zullen nogmaals door de curator 
worden aangeschreven. Voor zover nodig zal worden overgegaan tot een gerechtelijke 
incasso van de vorderingen.  

In de periode van het laatste faillissementsverslag af tot heden, hebben totaal een viertal 
debiteuren gehoor gegeven aan de sommaties van de curator. Een bedrag van € 1.982,90 is 
ten gunste gekomen van de boedel. Voorts is de vordering van een inmiddels failliete debiteur 
groot € 8.835,75 ingediend bij de betreffende curator en onderzoekt de curator momenteel de 
mogelijkheden om, zie 1.6, een bedrag van € 15.168,48 aan de boedel gerestitueerd te 
krijgen. Dan zijn er voorts nog drie debiteuren die blijven volharden in de stelling aan Stichting 
Aquaverium niets verschuldigd te zijn. De totale som voor deze debiteuren komt neer op een 
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bedrag van € 45.327,74. Gelet op de omvang van de som en het standpunt dat inmiddels door 
de curator is ingenomen, te weten dat een huurovereenkomst tot stand is gekomen, is de 
machtiging van de rechter-commissaris gevraagd en verkregen om deze debiteuren in rechte 
tot betaling te dwingen. De dagvaardingsprocedures worden in de komende periode 
aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Leeuwarden.

De afgelopen periode zijn de laatste huurdebiteuren nogmaals aangeschreven, en is een 
eerste dagvaarding gereed gemaakt. Een huurdebiteur, waarop Stichting Aquaverium een 
aanzienlijke vordering heeft, zal de dagvaarding op korte termijn betekend krijgen. In rechte zal 
de houdbaarheid van de stelling van de curator, dat sprake was van aan 
(onder)huurbetrekking tussen Stichting Aquaverium en de exploitanten, worden getoetst. 
Indien een veroordelend vonnis wordt verkregen dan zal de curator, geholpen door het 
geschapen precedent, ook de resterende huurdebiteuren dagvaarden. Tot slot moet worden 
opgemerkt dat recentelijk buiten rechte een akkoord is bereikt met een der laatste 
huurdebiteuren, zodat een procedure minder hoeft te worden gevoerd. Het totaal 
geïncasseerde bedrag bij de huurdebiteuren beloopt tot op heden € 2.982,90. De te 
dagvaarden huurdebiteuren stonden voor aanzienlijk grotere bedragen in de boeken.

Procedure huurdebiteur
Inmiddels is, zoals aangekondigd, één van de huurdebiteuren in rechte betrokken. De 
dagvaarding is betekend, waarbij het vooralsnog wachten is op de inhoudelijke reactie van de 
betreffende huurdebiteur. De debiteur die in rechte is betrokken, is in hoofdsom aan de failliet 
een bedrag verschuldigd groot € 16.065,04. Te zijner tijd zal bij vonnis helderheid worden 
verkregen over de juridische houdbaarheid van de stellingname van de curator, waarmee ook 
de positie ten opzichte van de andere huurdebiteuren duidelijk zal worden.

In de verslagperiode is de gerechtelijke procedure jegens één van de huurdebiteuren 
voortgezet, zij het met enige vertraging. Na van de Rechtbank uitstel te hebben verkregen, 
heeft de wederpartij bij conclusie van antwoord op 13 september jl. op de dagvaarding 
geantwoord. Naar aanleiding van het antwoord van de wederpartij heeft de Rechtbank voorts 
besloten tot een tweede schriftelijke ronde. De curator heeft op 11 oktober 2013 haar 
conclusie van repliek ingediend. De wederpartij heeft vervolgens opnieuw voor haar conclusie 
van dupliek uitstel aangevraagd, welk uitstel door de Rechtbank ook is verleend tot 6 
december 2013. Uit het antwoord van de wederpartij zijn vooralsnog geen feiten en 
omstandigheden gebleken die de curator aan haar vordering hebben doen twijfelen. 

Nadat door de curator op 6 december 2013 de conclusie van dupliek van de huurdebiteur was 
ontvangen, heeft de Rechtbank op 24 januari 2014 tussenvonnis gewezen. De rechtbank heeft 
in haar vonnis geoordeeld dat de curator niet op voorhand is geslaagd in het leveren van 
afdoende bewijs. De curator is niettemin toegelaten tot het leveren van bewijs ter zake van - 
kort gezegd - de huurovereenkomsten. Bij akte van 21 februari 2014 heeft de curator 
aangegeven getuigen te zullen doen horen, welke getuigen kunnen verklaren over de precieze 
(huur)betrekkingen. 

Op 27 mei 2014 vindt het getuigenverhoor plaats. Namens de curator wordt een drietal 
opgegeven getuigen dan gehoord. Inmiddels is ook bekend dat de zaak is verwezen naar de 
rolzitting van 13 juni 2014 voor beraad contra-enquête. De wederpartij heeft al aangegeven 
hiervan gebruik te willen maken.

In de verslagperiode is de procedure jegens de huurdebiteur voortgezet. Op 
27 mei 2014 heeft het getuigenverhoor plaatsgehad, waarbij onder meer de bestuurders van 
de failliet hebben verklaard over de betrekkingen met enerzijds de eigenaar van het gebouw 
en anderzijds de  eigenlijke exploitanten. Aan de gehoorde getuigen is een vergoeding 
betaald, hetgeen het verschil verklaart van het saldo van de faillissementsrekening in 
vergelijking tot het voorgaande faillissementsverslag. Voorts heeft de huurdebiteur op 13 juni 
2014 aangegeven eveneens getuigen te willen horen, waarover meer in het volgende 
faillissementsverslag. Dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op 2 september 2014.
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In de verslagperiode heeft de contra-enquête plaatsgehad. Door de huurdebiteur zijn als 
getuigen opgeroepen de statutair bestuurder, bestuurders van enkele van de andere 
exploitanten en een betrokken adviseur van de zijde van de eigenaar van het gebouw 
Aquaverium. Naar aanleiding van de enquête en de contra-enquête, heeft de rechtbank de 
curator in de gelegenheid gesteld om bij conclusie haar gevolgtrekkingen te formuleren. De 
conclusie na enquête is ingediend op 3 oktober 2014. Naar aanleiding van deze conclusie 
heeft de rechtbank voorts eveneens de huurdebiteur in de gelegenheid gesteld om bij 
conclusie gevolgtrekkingen te maken. De conclusie van de zijde van de huurdebiteur is 
ingediend op 31 oktober 2014. 

Het vonnis zou in primo op 28 november 2014 worden gewezen, het vonnis is echter 
uitgesteld tot 12 december 2014. Op deze datum, vallend in de volgende verslagperiode, zal 
helder zijn welke opvatting de rechtbank is toegedaan ter zake van de vraag of enerzijds een 
huurovereenkomst met de eigenaar van het gebouw Aquaverium, en anderzijds 
onderhuurovereenkomsten met de eigenlijke exploitanten tot stand zijn gekomen.

In de verslagperiode heeft de curator kennis genomen van het vonnis van de rechtbank. Bij 
vonnis van 12 december 2014 is de curator in het gelijk gesteld, en is de debiteur veroordeeld 
tot betaling van (incl. wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten) € 24.293,16. De 
Kantonrechter oordeelde aldus, nu de curator voldoende aannemelijk heeft weten te maken 
dat bruikleen-, althans huurovereenkomsten, hebben bestaan tussen enerzijds de Failliet en 
de eigenaren van het gebouw Aquaverium, en anderzijds de Failliet en de eigenlijke 
exploitanten.

De curator heeft, gegeven het vonnis, de huurdebiteur aangeschreven tot betaling. De 
(directeur van de) huurdebiteur echter heeft, na zich eerst in stilzwijgen te hullen, de curator 
laten weten de rechtspersoon te hebben ‘geturboliquideerd’; een wijze van bedrijfsbeëindiging 
bedoeld voor de situatie waarin een vennootschap nog slechts een lege vennootschap is en 
niet meer beschikt over baten. De curator heeft, ook gegeven de lange procedure jegens de 
huurdebiteur, zich niet in de turboliquidatie willen schikken.

Procedure faillietverklaring
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om toestemming met betrekking tot het 
mogen verzoeken van het faillissement van de huurdebiteur, althans de heropening van de 
vereffening van de huurdebiteur. De curator heeft gemeend dat zich ten tijde van de 
turboliquidatie nog baten in de vennootschap bevonden, onder meer een bate bestaande in de 
bestuurdersaansprakelijkheid van de directeur van de huurdebiteur. Toestemming is 
verkregen, het verzoekschrift is ingediend en op 10 maart 2015 zal de mondelinge 
behandeling plaatshebben.

In de verslagperiode heeft de curator de druk opgevoerd met het verzoek strekkende tot de 
faillietverklaring van de betreffende huurdebiteur Uiteindelijk heeft de mondelinge behandeling 
van het faillissementsverzoek niet hoeven plaatsvinden, nu zich een derde partij bereid heeft 
verklaard om de vordering te voldoen teneinde het faillissement van de huurdebiteur te 
voorkomen. De betaling van € 25.000,00, op 2 april 2015 verklaart het verschil in saldo op de 
faillissementsrekening in vergelijking tot het voorgaande faillissementsverslag.

Rechtsmaatregelen andere huurdebiteuren
Gegeven het vonnis van 12 december 2014, waarmee in rechte is komen vast te staan dat 
tussen de exploitanten en de failliet een huurbetrekking heeft bestaan, heeft de curator 
opnieuw inspanningen verricht jegens de andere huurdebiteuren waarvan nog altijd betaling 
wordt verlangd. Ten minste van nog een tweetal andere huurdebiteuren wenst de curator 
betaling. De eerste stappen zijn gezet met het aanschrijven van de huurdebiteuren teneinde 
deze een laatste kans te bieden om alsnog buitenrechtelijk tot betaling te komen. 

Vanwege de reactie van één van beide huurdebiteuren is de rechter-commissaris opnieuw 
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verzocht om te mogen procederen, welke toestemming ook is verkregen. De curator is 
momenteel doende om de dagvaarding op te stellen. Voor wat betreft de andere huurdebiteur 
geldt dat de curator zich beraad op de vervolgstrategie.

In de verslagperiode heeft de curator zich gericht op de twee andere huurdebiteuren waar nog 
betaling van wordt verlangd. Voor wat betreft de eerste huurdebiteur is de dagvaarding gereed 
gemaakt en betekend. De dagvaarding was bewerkelijk nu onder de naam van de 
huurdebiteur formeel geen onderneming bleek te worden gedreven. (zie voor vervolg bij 4.3 
Boedelbijdrage) 

4.3 Boedelbijdrage

(Vervolg 4.2 opbrengst:) Voor wat betreft de tweede huurdebiteur is de curator doende om 
toestemming te verkrijgen voor het voeren van (wederom) een procedure. De tweede 
huurdebiteur is een (laatste) termijn gesteld tot de datum van 27 augustus 2015, waarna, mits 
toestemming is verkregen, ook deze dagvaarding zal worden beteken; in concept is de 
dagvaarding vast gereed gemaakt.

In de verslagperiode heeft de curator zich gericht op met name de reeds geëntameerde 
procedure. Na de conclusie van antwoord van de zijde van de huurdebiteur, waaruit overigens 
is gebleken van de formele entiteit achter de onderneming die huurde, is de curator thans aan 
zet voor het nemen van een conclusie van repliek. Jegens de andere nog overgebleven  
huurdebiteur is inmiddels toestemming van de rechter-commissaris verkregen om de 
dagvaarding te laten betekenen.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zich gebogen over de conclusie van repliek. De 
zaak stond op de rol voor 6 januari 2016. De rechtbank heeft vervolgens de huurdebiteur 
toegelaten tot het reageren op de stellingen van de curator bij conclusie van dupliek, welke 
conclusie is genomen voor de roldatum van (na uitstel) 2 maart 2016. De zaak staat thans 
voor vonnis. Op, in beginsel, 30 maart 2016 zal de rechtbank vonnis wijzen, wat kan bestaan 
in ofwel een tussenvonnis ofwel (meteen) een  eindvonnis. Voor wat betreft de voorgenomen 
procedure jegens laatste debiteur, beraadt de curator zich op haar rechtspositie.

De rechtbank heeft de zaak aangehouden voor (tussen)vonnis.

Bij tussenvonnis van 4 oktober 2016 is een gedeelte van de vordering van de curator 
toegewezen, een gedeelte is afgewezen en ten aanzien van een gedeelte dient de curator 
nader bewijs te leveren. Eind januari 2017 zal in dat kader in ieder geval een getuigenverhoor 
plaatsvinden.

Voor het toegewezen gedeelte van de vordering heeft de curator conservatoir beslag laten 
leggen, met als gevolg dat de wederpartij voor het bedrag waarvoor beslag is gelegd 
zekerheid heeft gesteld, waarna opheffing van de gelegde beslagen heeft plaatsgevonden.

Het getuigenverhoor dat stond gepland op 28 januari jl. is op verzoek van de curator niet 
doorgegaan. Zij heeft om een eindvonnis gevraagd, waarop de wederpartij alsnog om pleidooi 
heeft verzocht. Het pleidooi zal worden gehouden op 2 mei 2017. 

Er wordt nog bekeken of er ondertussen een schikking kan worden bereikt. 

Er is ondertussen een schikking bereikt waarbij betaling aan de boedel heeft plaatsgevonden 
van € 9.000,-. Er is inmiddels afgerekend.

Boedelbijdrage:
Een boedelbijdrage is niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van verpanding. 
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Ten aanzien van de tweede huurdebiteur is toestemming verkregen van de rechter-
commissaris voor het voeren van een procedure. De dagvaarding is echter niet 
betekend omdat de curator onvoldoende vertrouwen heeft in een gunstige afloop. In 
een notitie van september 2016 is de inschatting gemaakt dat de feitelijke situatie 
rondom deze huurdebiteur dusdanig verschilt van de andere huurdebiteuren dat de 
kans van slagen te laag wordt ingeschat. Naar aanleiding hiervan heeft de curator 
besloten om geen langdurige en kostbare procedure op te starten. 

4.4 Werkzaamheden

Werkzaamheden 
- opvragen posten debiteuren en onderliggende stukken;
- onderzoek naar juridische positie van Stichting Aquaverium door mevrouw mr. H. van 
Marrum;
- gesprek bestuurders;
- opstellen brief debiteuren;
- overleg Rechter-commissaris. 
- overleg debiteuren;
- opstellen dagvaarding;
- opstellen conclusie van repliek;
- opstellen akte uitlating;
- werkzaamheden voorbereiden getuigenverhoor;
- werkzaamheden voorbereiden contra-enquête;
- opstellen conclusie na enquête.
- onderzoek baten; 
- opstellen faillissementsverzoek tevens verzoek heropening vereffening
- onderhandelingen huurdebiteuren
- aanschrijven huurdebiteuren
- opstellen (concept-)dagvaardingen
- overleg met de deurwaarder(s)
- overleg met rechter-commissaris en failliet naar aanleiding van tussenvonnis;
- overleg over beslaglegging;
- opstellen verzoek tot het leggen van beslag;
- overleg Rechter-commissaris, failliet, deurwaarder en wederpartij aangaande het beslag en 
de te nemen akte;
- opstellen en indienen akte in de procedure;
- overleg failliet over bewijslevering en getuigenverhoor.

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.

Na overleg met de Rabobank is besloten om de bankrekening die failliet eerder bij deze bank 
aanhield op te heffen. 

5.2 Leasecontracten

Stichting Aquaverium is geen leaseverplichtingen aangegaan. 
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5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van gevestigde zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Contact Rabobank.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de Stichting Aquaverium vanaf augustus 2011 geen activiteiten meer ontplooide, is 
er van voortzetting geen sprake geweest.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Gelet op de onder 6.1 beschreven situatie, kan er ook van een doorstart geen sprake zijn. 
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

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

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. 

Er is niet gebleken van onregelmatigheden in de boekhouding. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De stichting heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Een goedkeuringsverklaring is niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. 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.

Er zijn geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.
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7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog is er niets dat erop 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.

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

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

25

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 69.145,58

€ 213.046,41

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. 

Het faillissement zou worden afgewikkeld. Echter, net voordat het eindverslag zou worden 
ingediend, ontving de curator nog een indiening van de vordering met betrekking tot de 
verhuurder van het pand. Deze vordering wordt op dit moment beoordeeld, maar de 
verwachting is niet dat dit tot een andere uitkomst gaat leiden. Echter, het indienen van het 
eindverslag wordt hierdoor enigszins opgeschort.
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De discussie is nog niet helemaal ten einde. De curator dient nog te antwoorden op een brief 
van de verhuurder. Zodra deze discussie is beslecht, kan het faillissement worden 
afgewikkeld. 

De concurrente vordering van de verhuurder ad € 143.900,83 is ingediend en geplaatst op de 
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Hiermee zijn de werkzaamheden 
beëindigd, en kan er tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

8.8 Werkzaamheden

- aanschrijving crediteuren;
- inning debiteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Er zijn geen lopende procedures.

Zie 4.2.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Zie 4.2.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

Zie 4.2.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.
 
Zie 4.2.
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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. 

Zie 8.7.

Het faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

- incasso debiteuren;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

Zie 8.7.

Afwikkelen faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende kwartaalverslag zal binnen ongeveer twee weken na 23 juli 2017 worden 
ingediend. 

Het volgende kwartaalverslag zal binnen ongeveer twee weken na 23 oktober 2017 worden 
ingediend, tenzij er eerder kan worden afgewikkeld (dit is wel de verwachting).

Op korte termijn zullen de stukken worden ingediend teneinde het faillissement af te wikkelen.

Dit is het laatste verslag.

10.4 Werkzaamheden

- opstellen beginverslag met bijlagen;
- opstellen kwartaalverslag.

10.5 Financieel verslag
Het financieel verslag is bijgevoegd.
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