
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 

Fries Basis Beheer B.V.
Statutair gevestigd te Burgum
kantoorhoudende te Noardburgum aan het Tsjerkepaed 16

Faillissementsnummer: F.17/16/50
Datum uitspraak: 15 maart 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. 

Fries Basis Beheer B.V.: 
Handel in eigen onroerend goed; verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; het (doen) 
ontwikkelen, exploiteren, administreren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren, (ver)pachten 
van onroerend goed.

Omzetgegevens

circa € 550.000,-.

Personeel gemiddeld aantal

geen.

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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Saldo einde verslagperiode

nihil.

De Swemmer BV: € 40.026,38
Fries Basis Beheer B.V.: nihil

In verband met de consolidatie zoals genoemd onder "Toelichting" zullen vanaf heden alle 
transacties worden verricht van en naar de faillissementsrekening van De Swemmer B.V. 

De Swemmer BV: € 131.328,72
Fries Basis Beheer BV: € 19.372,46

De Swemmer BV: € 134.371,56
Fries Basis Beheer BV: € 19.396,56

Verslagperiode

9 februari 2016 - 7 maart 2016. 

De Swemmer B.V. :  8 maart 2016 tot en met 17 juni 2016
Fries Basis Beheer B.V.: 12 april 2016 tot en met 17 juni 2016

18 juni tot en met 17 september 2016

18 september 2016 tot en met 17 december 2016

Bestede uren in verslagperiode

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

66 uren en 25 minuten (geconsolideerd)

46 uren en 5 minuten (geconsolideerd)

19 uren en 15 minuten (geconsolideerd)

Bestede uren totaal

22 uren en 0 minuten.

105 uren en 55 minuten (geconsolideerd)
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174 uren

193 uren en 15 minuten

Toelichting

 

Op 24 maart 2016 heeft de rechter-commissaris geconsolideerde afwikkeling van de 
faillissementen De Swemmer BV en Fries Basis Beheer BV goedgekeurd.

Het beginverslag van De Swemmer B.V. wordt als uitgangspunt van de verslaglegging 
genomen. Het beginverslag van Fries Basis Beheer B.V. is op een aantal punten verwerkt in 
onderhavig verslag. Tevens wordt naar het (volledige) beginverslag van Fries Basis Beheer 
B.V. verwezen.

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. 
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Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Failliet behoort samen met een aantal andere vennootschappen tot een groep waarvan Belker 
Beheer B.V. de aandelen houdt in een aantal werkmaatschappijen, waarbij via de holding 
Postma Beheer B.V. de uiteindelijke bestuurder, de heer W. Postma is tevens enig 
aandeelhouder. Eén van de andere werkmaatschappijen, De Swemmer B.V., werd eerder 
failliet verklaard met benoeming van ondergetekende tot curator. Fries Basis Beheer B.V. heeft 
in eigendom de ondergrond (infrastructuur) van het recreatiepark Waterpark Zwartkruis 
alsmede de eigendom van 16 daarop gebouwde recreatiewoningen, die nog niet konden 
worden verkocht. Daarnaast behoort aan Fries Basis Beheer B.V. in eigendom toe een deel 
van de naastgelegen jachthaven en een perceel weiland van ruim 10 hectare, waarop voor 
een klein deel chalets zijn geplaatst. De betreffende chalets zijn in eigendom van particulieren. 
De exploitatie van de chalets en het deel van de jachthaven heeft Fries Basis Beheer B.V. 
uitbesteed aan zustervennootschap Jachthaven Zwartkruis B.V. De Swemmer B.V. heeft de 
exploitatie van de 16 aan failliet toebehorende recreatiewoningen alsmede een 
recreatiewoning toebehorend aan Belker Beheer B.V. en van een zestal woningen van 
particulieren. Voor de exploitatie maken zowel Jachthaven Zwartkruis B.V. als DE Swemmer 
B.V. gebruik van werknemers van de tot de groep behorende vennootschap Blend Beheer 
B.V. In overleg met de bank als hypotheekhouder en met instemming van de VvE heeft De 
Swemmer B.V. de exploitatie van haar deel van het park inmiddels niet meer in handen gelegd 
van werknemers van Blend Beheer B.V., maar van Recrea Support B.V."

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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"De dagelijkse administratie werd gevoerd door een tot de groep behorende vennootschap 
Administratiekantoor, met als enige werknemer mevrouw T. de Vries. Bij de samenstelling van 
de jaarrekeningen e.d. maakte Fries Basis Beheer B.V. gebruik van HVB Accountants & 
Belastingadviseurs te Borne, speciaal van de heer Van Barneveld. Vanaf 31 december 2012 
heeft HVB de opdrachten tot het samenstellen van de jaarrekeningen n het doen van 
controleverrichtingen niet meer uitgevoerd, na mededeling van de heer Van Barneveld, omdat 
de de vennootschap niet meer tot betaling in staat was. Er zijn dus geen actuele cijfers 
voorhanden. Uit de laatst bekende jaarrekening blijkt dat in de jaren 2011 en 2012 omzetten 
werden behaald van respectievelijk € 352.000,- en € 103.000,- resulterend in winsten van 
respectievelijk € 87.316,- en € 45.990,-. Bij de winst over 2012 dient de kanttekening te 
worden gemaakt dat er operationeel een verlies werd geleden van € 87.000,- en dat het 
positieve resultaat uitsluitend te danken is aan een buitengewoon resultaat van € 145.000."

1.3 Balanstotaal

De balanspositie is nog niet geheel duidelijk. Wel staat vast dat failliet geen materiële activa 
van betekenis heeft. 
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Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Het balanstotaal over de jaren 2011 en 2012 bedroeg respectievelijk € 1.225.000,- en € 
1.958.000."

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

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. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 pril 2016):
"Er zijn de normale bedrijfsverzekeringen. Met name de opstal- en inboedelverzekering zijn 
van belang."

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. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"De (middellijk) bestuurder wijt het faillissement geheel aan de opstelling van huisbankier 
Rabobank. Vanaf 2013 zou de bank niet meer hebben willen doorfinancieren, waardoor de 
verdere bouw van recreatiewoningen is stil gelegd. In de loop van 2013 en 2014 heeft de bank 
bovendien op grond van haar pandrechten de verhuurinkomsten aan haar laten betalen, 
zonder dat daarbij rekening zou zijn gehouden met de omstandigheid dat tegenover die 
verhuurinkomsten ook aanzienlijke uitgaven hebben gestaan, zoals de kosten van inhuur van 
personeel van Blend Beheer B.v., de administratie, de kosten van afvoer van bedrijfsafval, de 
kosten van abonnementen voor de Wifi-faciliteit in de recreatiewoningen etc."

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen eigen werknemers.

De Swemmer B.V. en Fries Basis Beheer B.V. hadden geen eigen personeel in dienst doch 
leenden deze in, met name van Blend Beheer B.V., doch ook wel van derden.
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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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Het recreatiepark met ondergrond en omliggende grond benevens een deel van de 
jachthaven is in eigendom bij failliet. Op het recreatiepark zijn 41 recreatiewoningen gesticht, 
waarvan er 24 zijn verkocht aan voornamelijk particulieren. Van die 24 woningen zijn er 4 
verkocht aan Bouwbedrijf Lautenbach, dat veel bouwwerkzaamheden voor failliet heeft 
verzorgd. Bouwbedrijf Lautenbach is op haar beurt failliet verklaard. Op de aan Lautenbach 
toebehorende woningen rust een hypotheek van de Rabobank.

Van de overige 17 gerealiseerde recreatiewoningen behoort er 1 in eigendom toe aan 
moederbedrijf Belker Beheer B.V. Op 10 van de aan failliet toebehorende recreatiewoningen 
rust een eerste hypotheek van de Rabobank. Ditzelfde geldt voor de ondergrond van het 
recreatiepark, het naast gelegen weiland van circa 10 hectare en de jachthaven (deels). Op 6 
woningen behorend aan failliet rustten eerste hypotheken van derden, te weten Bouwbedrijf 
Postma uit Hantum (1); Van Ginkel (1); mevrouw Postma-Peursum (2); en mevrouw Postma-
Peursum met anderen (1). Het gaat daarbij in alle 6 gevallen om eerste hypothecaire 
inschrijven van € 275.000,-. Dor  rangwisseling is de Rabo tweede hypotheekhouder op de 
betreffende  6 woningen geworden."

BOUWBEDRIJF POSTMA HANTUM NIET CORRECTE OMSCHRIJVING

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
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(zie beginverslag Fries Basis Beheer BV, 12 april 2016)

Eind mei 2016 is een rapport ter beschikking gekomen van twee onafhankelijk deskundige 
makelaars in de recreatiesector, die in opdracht van de Rabobank als eerste hypotheekhouder 
waardebepaling hebben gedaan ten aanzien van de diverse onroerende zaken, zoals de 
waarde per type recreatiebungalow, de waarde van de infrastructuur en de waarde van de 
voor ontwikkeling bestemde gronden. Er is een partij die een totaalbod heeft gedaan op de 
aan failliet toebehorende infrastructuur, ontwikkelingsgronden en 10 recreatiebungalows 
alsmede op de aan Belker Beheer BV toebehorende recreatiebungalow en 4 
recreatiebungalows die vallen in de boedel van het gefailleerde Lautenbach. De Rabobank 
heeft aan de curator verzocht om op basis van die bieding medewerking te verlenen aan 
onderhandse verkoop. Gezien de in voormeld rapport van de taxateurs genoemde waarden is 
de curator van oordeel dat onderhandse verkoop verantwoord is. Op het moment van het 
schrijven van dit verslag is daarvoor toestemming aan de rechter-commissaris verzocht.

Met toestemming van de rechter-commissaris is het recreatiepark met bijbehorende 
infrastructuur en tien recreatiebungalows onderhands verkocht voor de koopsom van € 
1.760.000,-. Met betrekking tot een deel van de niet bebouwde gronden pretendeert een derde 
pachtrecht te hebben. In de overeenkomst met de koper en de Rabobank heeft de curator 
bedongen dat de boedel gevrijwaard wordt voor iedere aanspraak van die derde wegens dat 
pachtrecht en voor iedere aanspraak van de koper indien dat pachtrecht gelding mocht blijken 
te hebben. Voor verkoop is de betreffende pretense pachter een procedure gestart bij de 
Grondkamer. De curator heeft de Grondkamer na verkoop en levering op 25 juli 2016 bericht 
in die procedure geen partij meer te zijn (de Grondkamer heeft inmiddels bericht gedaan dat 
de pachter zich eventueel tot de pachtrechter dient te wenden in plaats van tot de 
Grondkamer). 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"De Rabobank heeft een eerste hypotheekrecht op alle onroerende zaken van circa  € 5 
miljoen, daarnaast hebben op 6 recreatiewoningen derden eerste hypotheekrechten van 6 x € 
275.000,- terwijl de Rabobank op die recreatiewoningen tweede hypotheekrecht heeft."

Diegenen die eerste hypotheek hebben op de hiervoor genoemde 6 recreatiewoningen 
hebben verzocht medewerking te verlenen aan onderhandse verkoop aan henzelf. Zij hebben 
daartoe biedingen gedaan die getoetst zijn aan het onder 3.2 hiervoor genoemde 
taxatierapport. Ook ten aanzien van deze biedingen is de curator van mening medewerking te 
kunnen verlenen aan onderhandse verkoop. Ook hiervoor is inmiddels toestemming aan de 
rechter-commissaris verzocht.

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de zes recreatiebungalows waarop 
particulieren hypotheken ten bedrage van € 275.000,- hebben/hadden verkocht voor € 
165.000,-. Dat is aanzienlijk hoger dan de getaxeerde waarden als genoemd in het rapport van 
mei 2016.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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(zie beginverslag Fries Basis Beheer B.V. d.d. 12 april 2016)

Met betrekking tot de onder 3.3 genoemde 6 recreatiewoningen met particuliere eerste 
hypotheekhouders kon de bemoeienis van de  curator met betrekking tot de onderhandse 
verkoop beperkt blijven. Overeengekomen is een boedelbijdrage voor medewerking 
onderhandse verkoop van Eur 2.000 per recreatiebungalow.

Met betrekking tot de onderhandse verkoop die van de zijde van de Rabobank is verzocht, is 
een boedelbijdrage overeengekomen die voor wat de opbrengst tot Eur 225.000 gelijk is aan 
de staffel opgenomen in de Recofa-richtlijnen en voor wat het meerdere boven de Eur 225.000
 aan verkoopopbrengst 1% daarvan.

De boedelbijdrage van de Rabobank voor de verkoop van de onroerende zaken bedraagt € 
21.455,- exclusief BTW. De kopers van de recreatiebungalows met particuliere hypotheken 
hebben ieder een boedelbijdrage van € 2.000,- exclusief BTW betaald.

De koper van de tien recreatiebungalows en de zes particuliere kopers van de 
recreatiebungalows met particuliere hypotheken hebben ieder per bungalow € 2.000,- voor de 
in bungalows aanwezige inboedel betaald. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Het inventariseren van de onroerende zaken en de rechthebbenden daarop, met name ook 
hypotheekhouders, pretense gebruiksrechten van een agrariër met betrekking tot het perceel 
weiland hebben nogal wat tijd gekost. 
Daarnaast heeft notaris Dantuma namens mevrouw Postma-Peursum en Bouwbedrijf Postma 
te Hantum aan de curator de onderhandse verkoopovereenkomsten voorgelegd die in januari 
2016 gesloten zouden zijn met betrekking tot de recreatiewoningen waarop de betreffende 
personen hypotheekrecht hebben. Het recreatiepark is daarbij nog niet definitief verkaveld en 
door het kadaster uitgemeten. Wel is de oorspronkelijke kavel inmiddels gedeeltelijk gesplitst 
in nieuwe nummers. Ook hebben de recreatiewoningen huisnummers gekregen. Notaris 
Dantuma, voor wie de akten zijn verleden, heeft toegezegd een en ander te zullen uitzoeken, 
waarbij vermeld: "Door het veelal niet uitmeten door het kadaster zit er besmetting op de 
percelen."

Met betrekking tot de ontwikkelingsgronden geldt dat er een agrarisch gebruiker van die 
gronden is die mogelijk in het verleden daarvoor ook een vergoeding heeft betaald. De 
betreffende gebruiker claimt pachtrechten. Over die pachtpretenties is overleg gevoerd met de 
Rabobank. De betreffende gebruiker heeft aangegeven de betreffende gronden niet te zullen 
ontruimen tegen de door de curator aangezegde ontruimingsdatum van 1 juli 2016. Het is 
waarschijnlijk dat met betrekking tot deze gepretendeerde pachtrechten één of meer 
procedures moeten worden gevoerd. De gemeente heeft aangegeven dat diverse gronddepots 
aanwezig zijn op de eigendommen van failliet. Nu er al geruime tijd geen bouwactiviteiten of 
andere ontwikkelactiviteiten op de gronden zijn waargenomen is de gemeente van mening dat 
er niet meer sprake van kan zijn dat de depots op eigen terrein kunnen worden verwerkt, zodat 
zij dienen te worden bemonsterd en/of verwijderd. Hierover is overleg geweest met de 
gemeente en de Rabobank. Met de Rabobank is meerdere malen schriftelijk en telefonisch 
overleg gevoerd over (de wijze van) verkoop, de toerekening van de bieding aan diverse 
onroerende zaken, de pachtkwestie, de voortgezette verhuuractiviteiten e.d.
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Werkzaamheden:
- correspondentie/overleg diverse partijen aangaande pachtsituatie;
- correspondentie overleg hypotheekhouder;
- correspondentie/overleg notarissen;
- beoordelen akten;
- correspondentie RC;
- correspondentie kopers.

-

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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"De bedrijfsmiddelen van failliet bestaan hoofdzakelijk uit de inventarissen van de haar 
toebehorende recreatiewoningen en een aantal voor verhuur bestemde boten. 
Laatstgenoemde boten zijn in 2014 door de Rabobank in vuistpand genomen. Daarvoor 
zouden zij overigens zijn verkocht aan onder meer mevrouw Postma-Peursum en Bouwbedrijf 
Postma. De bank is, voor zover de curator bekend, in dispuut met de kopers over de 
geldigheid van de verkoop respectievelijk het pandrecht."

Met betrekking tot de inventarissen van de recreatiebungalows is de curator van oordeel dat 
deze vallen onder het bodemrecht van de fiscus, zodat de verkoopopbrengst aan de boedel 
dient te worden afgedragen. De kopers van de recreatiebungalows hebben er belang bij dat de 
inventarissen mede aan hen worden overgedragen. De onder 3.2 genoemde taxateurs hebben 
ook een indicatieve meerwaarde van de inventarissen opgegeven onder aantekening dat die 
inventarissen vrijwel allemaal meer dan vijf jaar oud zijn en gezien het intensieve gebruik door 
steeds wisselende huurders er slechts een beperkte waarde aan kan worden toegekend.

Zoals hiervoor onder 3.4 aangegeven zijn de inventarissen van de bungalows verkocht voor € 
2.000,- per bungalow.

Met de koper van het recreatiepark is nog een onderhandse koopovereenkomst gesloten ter 
zake de immateriële activa, zoals exploitatierechten, handelsnaam e.d. voor een bedrag van € 
11.000,-.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet aan de orde. 

Verwacht wordt dat binnenkort een verkoopopbrengst wordt gerealiseerd.

De totale opbrengst voor de bedrijfsmiddelen heeft € 48.000,- bedragen. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet aan de orde.
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Niet van toepassing omdat de verkoopopbrengst rechtstreeks aan de boedel dient te worden 
voldaan.

Op de bedrijfsmiddelen rustten geen pandrechten waar het de immateriële activa betreft en 
waar het de inventarissen betreft betreffen het bodemzaken, zodat de opbrengst volledig aan 
de boedel ten goede is gekomen zonder dat van een boedelbijdrage verder sprake is.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In verband met de beschrijving onder 3.6 weinig relevant. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag12 april 2016):
"Het standpunt van de boedel is dat de inventarissen onder het bodemvoorrecht van de fiscus 
vallen."

Zie 3.8.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"onderzoek naar de bedrijfsmiddelen, de verkoop van de boeten, de pandrechten van de bank 
etc."

- beoordelen koopovereenkomsten;
- correspondentie/overleg notaris;
- correspondentie kopers;
- onderzoek taxatie;
- opstellen koopovereenkomst immateriële activa;
- correspondentie overdracht immateriële activa (domeinnaam);
- overleg kopers.
- correspondentie RC

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. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Niet van betekenis. Voor zover voorraden ten behoeve van de exploitatie van de jachthaven, 
de recreatiewoningen en de chalets werden aangehouden, geschiedde dit door respectievelijk 
Jachthaven Zwartkruis B.V. en De Swemmer B.V."
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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. 

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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Op het recreatiepark staan een Romney-loods, onder meer voor opslag van boten, onder 
meer toebehorend aan eigenaren van recreatiewoningen en een portacabin, dienend als 
recreatiegebouw en administratieruimte. De eigendomssituatie van deze zaken is onduidelijk. 
Het betreft overigens n beide gevallen sterk verouderde zaken."

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

(Nog) niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Er zijn pogingen gedaan duidelijkheid over de eigendomssituatie te verkrijgen."

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. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"De debiteurenstand bedraagt € 15.434,- bestaande uit vier vorderingen ontstaan in 2014 op 
totaal drie debiteuren, waarvan één Jachthaven Zwartkruis B.V., één Jachtverhuur Zwartkruis 
B.V. en een derde."
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4.2 Opbrengst

De debiteuren van failliet zijn verpand aan de bank.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Nog niet bekend. De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Met de Rabobank zijn (nog) 
geen afspraken gemaakt."

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,-. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag12 april 2016):
"De bank heeft een totale vordering van € 5.000.000,- op Fries Basis Beheer B.V. en de met 
haar verbonden andere vennootschappen uit de groep. Naast de failliet zijn de overige 
vennootschappen hoofdelijk voor die vordering verbonden."

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing. 

5.3 Beschrijving zekerheden

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

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Zie de beschrijving van de hypothecaire zekerheden onder 3.1 tot en met 3.3. De bank heeft 
daarnaast pandrechten op alle roerende zaken en alle vorderingen, daaronder begrepen 
toekomstige huurvorderingen."

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Hypotheekhouders hebben de status van separatist, de bank heeft dat bovendien op basis 
van haar pandrechten."
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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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Voor zover de recreatiewoningen niet in handen van particulieren zijn worden zij professioneel 
verhuurd door tussenkomst van het landelijk goed bekend staande Hogenboom 
Vakantieparken. Om de recreatiewoningen met ondergrond e.d. voor een zo goed mogelijke 
prijs te verkopen is het noodzakelijk dat de verhuur gecontinueerd wordt en dat de naam van 
het recreatiepark niet geschaad wordt door het niet door laten gaan van al gereserveerde 
huurperioden door derden e.d. In overleg met de hypotheekhouder Rabobank en met 
toestemming van de rechter-commissaris is besloten de exploitatie zo goed mogelijk voort te 
zetten."

De exploitatie is aanvankelijk voortgezet door voor het beheer medewerkers in te schakelen 
die een dienstverband hadden met een tot de groep behorende vennootschap. Na een 
aanvangsperiode van circa 6 weken heeft de curator echter besloten het beheer van het park 
over te dragen aan een professionele buitenstaander, Recrea Support.

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. 
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Het voortzetten van de exploitatie is geëindigd op de datum dat het recreatiepark werd 
overgedragen aan de koper, 15 juli 2016. Het boedelkrediet dat de Rabobank ter beschikking 
heeft gesteld om de voortzetting van de exploitatie mogelijk te maken, een bedrag van € 
20.000,-, is inmiddels aan de bank terug betaald. In verband met de pandrechten van de bank 
op toekomstige huurtermijnen zijn er voor de voortgezette exploitatie met de Rabobank 
afspraken over de opbrengstverdeling gemaakt. De eindafrekening van de voortgezette 
exploitatie kan nog niet definitief worden opgemaakt, omdat nog niet alle nota's van derden 
zoals nutsbedrijven binnen zijn. Een voorlopige raming wijst uit dat de exploitatie een positieve 
bate voor de boedel zal opleveren van circa € 20.000,-; dit hoewel het voortzetten van de 
exploitatie in hoofdzaak werd ingegeven door het belang van de boedel het recreatiepark min 
of meer going concern te kunnen verkopen in verband met een zo hoog mogelijke 
onderhandse verkoopprijs. 

Inmiddels hebben vrijwel alle crediteuren die ten behoeve van de voortgezette 
exploitatie diensten of goederen hebben geleverd overeenkomstig verzoek van de 
curator eindafrekeningen opgemaakt en ingezonden. Hierdoor heeft ook de boedel een 
met hoge mate van nauwkeurigheid opgestelde eindafrekening met de bank kunnen 
maken. Die eindafrekening is inmiddels aan de bank toegezonden.

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.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Het voortzetten van de exploitatie vergt voortdurend overleg met Hogenboom 
Vakantieparken, Recrea Support e.d. over praktische zaken, zoals het doen van kleine 
reparaties, de afvoer van bedrijfsafval, het huren van linnenpakketten etc. "

- overleg overnemende partij;
- overleg Recrea Support;
- overdracht exploitatie;
- overdracht/ afronding lopende overeenkomsten;
- correspondentie/contact nutsbedrijven;
- opzeggen alle verplichtingen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog geen oordeel.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog niet onderzocht.

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"Waarschijnlijk niet aan voldaan." 

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. 

(zie beginverslag Fries Basis Beheer B.V.)

Tegenover de boedelvorderingen staan ook boedelopbrengsten. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de boedelvorderingen de opbrengsten voor de boedel zullen overtreffen. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"€ 8.057,80 terzake loonheffingen 2014."

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing. 

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend.

Hefpunt. Diverse aanslagen 2012-2016 totaal € 5.150,52.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

De Swemmer B.V.: 23
Fries Basis Beheer B.V.: 7

De Swemmer B.V.: 25
Fries Basis Beheer B.v.: 9

De Swemmer B.V.: 27.
Fries Basis Beheer B.V.: 13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.728.29.
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De Swemmer BV: € 175.088,96
Fries Basis Beheer BV: € 80.479,12

De Swemmer B.V.: € 207.353,27;
Fries Basis Beheer B.V.: € 81.362,30

De Swemmer B.V.: € 242.244,47
Fries Basis Beheer B.V.: € 193.329,73.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 

8.8 Werkzaamheden

Onderzoek crediteuren en vorderingen. 

- correspondentie/contact crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing. 

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 

Vermoedelijk op een termijn van drie tot zes maanden.
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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. 

Fries Basis Beheer BV (beginverslag 12 april 2016):
"(onderhandse) verkoop van de onroerende zaken heeft prioriteit. Na verkoop van de 
onroerende zaken kan de boedel de exploitatie staken. Het is nog niet bekend of daarna nog 
werkzaamheden verricht moeten worden ter zake onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen 
e.d."

In het komende halfjaar zal worden beoordeeld of diepgaander onderzoek naar de 
rechtmatigheid van diverse handelingen en/of de bestuurshandelingen noodzakelijk is.

Er is een begin gemaakt met een onderzoek zoals aan het slot van het vorige verslag 
onder dit punt genoemd.

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. 

Het volgende kwartaalverslag in de geconsolideerde faillissementen wordt binnen twee weken 
na 17 september 2016 ingediend.

Het volgende kwartaalverslag in de geconsolideerde faillissementen wordt binnen twee weken 
na 17 december 2016 ingediend.

Het volgende kwartaalverslag in de geconsolideerde faillissementen wordt binnen twee 
weken na 17 maart 2017 ingediend. 

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag. 

Opstellen verslag
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