Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
(ex art. 73a Fw.)
Datum: 5 september 2016

Nummer: IX

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:
:

Stichting Amarins Kindercentra
F.17/14/172
12 augustus 2014
mr. R.S. van der Spek
mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming

:

Stichting Amarins Kindercentra (hierna Amarins) exploiteert
op 18 locaties een onderneming op het gebied van
peuterspeelzalen, kinderopvang, tussenschoolse opvang en
buitenschoolse opvang. Daarnaast exploiteert Amarins een
gastouderbureau. De locaties zijn gelegen in de gemeentes
Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. Ongeveer
500 peuters maken gebruik van de peuterspeelzalen, 170
kinderen maken gebruik van het gastouderbureau en 250
kinderen maken gebruik van kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang. Sommige kinderen maken gebruik
van meerdere faciliteiten (bijvoorbeeld peuterspeelzaal en
kinderopvang).

Omzetgegevens

:

netto omzet 2012: € 2.643.223,netto omzet 2013: € 2.417.520,-

Personeel gem. aantal

:

80 personeelsleden

Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
:

€ 188.334,62
6 juni 2016 tot en met 5 september 2016
5,7 uur
628,5 uur

1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium
kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van
de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze
verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand
van enig recht.
3. Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden cursief weergegeven.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie

:

Alle locaties worden geëxploiteerd door Amarins.
Als statutair bestuurders van Amarins fungeren:
de heer J. Fleer, de heer C. Fransooijs, mevrouw H. PostmaVeenstra en A. Rispens.
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1.2

Winst en verlies

:

2012: - € 3.768,2013: - € 219.271,-

1.3

Balanstotaal

:

2012: € 655.321,2013: € 456.344,-

1.4

Lopende procedures

:

Geen.

1.5

Verzekeringen

:

Opgave in volgende verslagperiode.

1.6

Huur

:

Zeventien locaties worden gehuurd. Inmiddels is de huur van
alle locaties door de curator opgezegd met inachtneming van
de contractuele termijn of - bij gebreke van een contractuele
opzegtermijn - de in faillissement geldende termijn. Op een na
worden de huurlocaties per 24 september overgenomen in
verband met de doorstart (zie 6.4.).
Een klein aantal peuterspeelzaallocaties wordt gehuurd van
lokale stichtingen, die voorheen zelf de peuterspeelzalen
exploiteerden. Alle 17 huurovereenkomsten zijn beëindigd. Er
zijn geen nakosten uit voortgevloeid.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Amarins heeft in 2013 te kampen gehad met een terugloop in
het aantal kinderen, vooral veroorzaakt door de economische
recessie en in mindere mate ook door de bevolkingskrimp in
het werkgebied. Hoewel er al bezuinigingsmaatregelen waren
genomen om de kosten terug te brengen, is dit niet tijdig
gelukt. Na het aanzienlijke verlies in 2013 zou het verlies over
2014 nog groter worden. De tekorten liepen zo sterk op dat
een faillissement onvermijdelijk bleek. Er waren geen
middelen meer aanwezig om lopende betalingsverplichtingen
na te komen. Er is nog getracht zonder faillissement tot een
oplossing te komen, met name door overname, maar dat was
vanwege de hoge verplichtingen niet mogelijk. Een
faillissement was daarmee onafwendbaar.

1.8

Werkzaamheden

:

0,0 uur

2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

:
:
:

2.4.

Werkzaamheden

:

75 personeelsleden (voornamelijk op parttime-basis)
circa 80 personeelsleden (voornamelijk op parttime-basis)
Het ontslag is mondeling aangezegd op 13 augustus 2014.
De laatste werkdag is 23 september 2014. Kort na datum
faillissement heeft de curator overleg gevoerd met AbvaKabo
over de te volgen handelwijze, welk overleg op constructieve
wijze over en weer heeft plaatsgevonden.
0,0 uur
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3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

:

Amarins is eigenaar van één onroerende zaak. Het betreft een
monumentaal pand in de dorpskern van Kollum aan de
Voorstraat 42. Dit pand is onderdeel van de
activaovereenkomst
waarmee
een
doorstart
door
Kinderopvang Achtkarspelen B.V. wordt gerealiseerd en is uit
dien hoofde aan Vastgoed Kinderopvang Achtkarspelen B.V.
verkocht, waarover hierna in paragraaf 6 meer informatie
wordt verstrekt. De levering vindt op of omstreeks 23
september 2014 plaats. De levering heeft daadwerkelijk
plaatsgehad en de koopprijs is betaald.

3.2

Verkoopopbrengst

:

€ 225.000,-, te betalen bij levering. De koopprijs is ontvangen.
3.3
Hoogte hypotheek
:
Er is een recht van
eerste hypotheek verstrekt aan Rabobank Burgum-De
Lauwers voor een maximum bedrag van € 200.000,- plus
opslag voor rente en kosten. Ten tijde van dit eerste verslag
beloopt de schuld aan de bank ongeveer € 130.000,-. Er
vinden nog dagelijks mutaties plaats. Per datum levering -24
september 2014- zal het bedrag van de koopsom tot een
bedrag van € 200.000,- op de Raborekening worden
overgemaakt, waarna derhalve een creditsaldo zal ontstaan.
Na afloop van de onderhavige verslagperiode, en wel op
18 december 2014 heeft de Rabobank het creditsaldo van
€ 194.116,70 overgemaakt op de boedelrekening. In de
afgelopen
verslagperiode
heeft
er
divers
overleg
plaatsgevonden met het bestuur van een van de
overgenomen peuterspeelzalen over de eigendomsrechten
van de roerende zaken. Inmiddels is dit uitgezocht en
afgehandeld.

3.4

Boedelbijdrage

:

3.5

Werkzaamheden

:

Aangezien een overwaarde wordt gerealiseerd is van een
boedelbijdrage geen sprake.
0,3 uur

Bedrijfsmiddelen
3.6 Beschrijving

:

Amarins is eigenaar van de activa die zich in zowel haar eigen
pand te Kollum, als in alle huurlocaties bevinden. Het betreft
enerzijds de gebruikelijke roerende zaken voor een
peuterspeelzaal/kinderopvang en anderzijds het immateriële
actief, met name de goodwill en het klantenbestand. Deze
activa van de respectieve vestigingen zijn met toestemming
van de rechter-commissaris aan de respectieve doorstartende
partijen verkocht. Voor wat betreft één huurlocatie te De
Westereen (De Brugchelencamp) heeft te gelden dat de huur
reeds opgezegd was en deze locatie niet voortgezet zal
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worden door een andere onderneming. Wat er met de
eventuele resterende roerende zaken zal geschieden, wordt
dan nog nader bezien, maar er worden geen opbrengsten van
belang meer verwacht. Ten aanzien van de resterende
roerende zaken zijn een aantal biedingen van opkopers
ontvangen, maar geen van deze biedingen zou tot een netto
positief resultaat hebben kunnen leiden: de kosten, gemoeid
met de afwikkeling van de verkoop, zou de respectieve
biedingen in ruime mate overstijgen. Daarnaast was er
discussie ontstaan met enkele doorstarters over de vraag
welke koper tot welke roerende zaken gerechtigd was (zie ook
6.4), hetgeen niet te achterhalen bleek. De resterende
roerende zaken zijn om deze redenen verdeeld over de
doorstartende partijen.

3.8 Boedelbijdrage
3.9 Bodemvoorrecht fiscus
3.10 Werkzaamheden

:
:
:

€ 113.000,- (waarvan reeds € 60.500,- is ontvangen). Het
restant van de koopprijs is ontvangen.
n.v.t.
n.v.t.
zie 3.5

Voorraden / onderhanden werk
3.11 Beschrijving
3.12 Verkoopopbrengst
3.13 Boedelbijdrage
3.14 Werkzaamheden

:
:
:
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
zie 3.5

Andere activa
3.15 Beschrijving
3.16 Verkoopopbrengst
3.17 Werkzaamheden

:
:
:

zie voor het materiële actief paragraaf 3.6.
n.v.t.
zie 3.5

4.
4.1

:

Voor de peuterspeelzalen was de subsidie per kwartaal
vooruitbetaald, zodat dienaangaande geen vorderingen op de
gemeentes bestaan. De eigen bijdragen van de ouders
worden nog wel geïncasseerd. Datzelfde geldt voor de
vergoedingen voor de kinderopvang, de tussenschoolse
opvang en de gastouderactiviteiten. Dit betreft telkens de per
datum faillissement openstaande vorderingen, alsmede de
vergoedingen voor de activiteiten in de periode van 12
augustus 2014 tot en met 23 september 2014. De exacte
omvang zal volgen in het volgende verslag.
De meeste vergoedingen worden aan het einde van de
maand automatisch geïncasseerd en hebben reeds geleid tot
vermindering van het debetsaldo bij de bank. Na faillissement
hebben enkele ouders de automatische incasso ingetrokken.

3.7

Verkoopopbrengst

Debiteuren
Omvang debiteuren

:
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Deze ouders/verzorgers dienen uiteraard de vergoedingen
nog wel te betalen en zij zijn reeds aangeschreven door de
curator. De meesten betalen vervolgens ook direct. Dat zal
ook voor de periode na 12 augustus geschieden.
Inzake het gastouderbureau zijn de vraagouders/verzorgers
conform de overeenkomsten verplicht te betalen aan Amarins,
waarna Amarins de gastouders betaalt. De vergoedingen
worden over de periode na datum faillissement vanuit de
boedel conform de overeenkomsten doorbetaald aan de
gastouders. Voor wat betreft de per datum faillissement
bestaande vordering van de gastouders op Amarins zullen de
gastouders hun vordering bij de curator moeten indienen en
de afwikkeling van het faillissement moeten afwachten. In het
volgende verslag zal een inschatting worden gegeven of en in
hoeverre dit zal lukken. De gastouders die bij Kinderopvang
Achtkarspelen B.V. blijven, worden door Kinderopvang
Achtkarspelen gecompenseerd, zodat die gastouders geen
enkel nadeel ondervinden van het faillissement van Amarins.
De vorderingen zijn verpand aan de bank, maar aangezien de
bank al uit de hypotheekopbrengst wordt voldaan, speelt dit
geen rol. In de onderhavige verslagperiode hebben veel
werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de incasso
van de vorderingen op de vraagouders over de periode tot en
met 23 september 2014. Er staat nog een relatief gering
bedrag open van enkele duizenden euro’s, maar de
verwachting van de curator is dat ook deze bedragen zullen
binnenkomen.
Per 12 augustus 2014 diende een overzicht van de debiteuren
te worden opgesteld. De debiteurenadministratie was wel bij,
maar de activiteiten over de periode van 1 tot en met 12
augustus 2014 dienden nog in de administratie te worden
verwerkt en gefactureerd. Ten tijde van het opmaken van het
tweede verslag kan nog geen exacte opgave worden gedaan
van het bedrag dat aan debiteuren open stond per 12
augustus 2014 en het bedrag dat per datum verslaglegging
nog openstaat. Het is de verwachting dat het hierbij gaat om
hooguit enkele duizenden euro’s en dat de rest is betaald.
Betalingen vonden plaats op de bankrekeningnummer van
Amarins, niet zijnde de faillissementsrekening, op basis van
de automatische incasso-opdrachten.
In de afgelopen verslagperiode (III) is getracht de volgens de
administratie van Amarins te boek staande debiteuren te
incasseren. Dit werd ernstig bemoeilijkt doordat het
computersysteem waarmee bijgehouden werd welke
debiteuren onderdeel waren van de automatische incasso’s,
niet langer gebruikt kon worden. Uiteindelijk zijn alle
debiteuren aangeschreven en voor het overgrote deel hebben
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4.2

Opbrengst

:

4.3
4.4

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)

:

de debiteuren ook betaald. Thans staat er nog een
betrekkelijk gering bedrag open, waarbij nog steeds getracht
wordt de laatste debiteuren tot betaling te manen. Verwacht
wordt dat deze werkzaamheden in de volgende
verslagperiode (IV) afgerond worden.
Er staat nog steeds een gering bedrag (bij benadering €
3.000,-) open, in de komende verslagperiode (V) wordt een
laatste belrondje gedaan waarna de werkzaamheden
afgerond worden, gelet op het geringe openstaande bedrag in
verhouding
tot
de
kosten
die
met
verdere
incassowerkzaamheden gepaard gaan, zie daarvoor ook 6.1.
De debiteurenincasso is in deze verslagperiode (V) afgerond.
Het bedrag van € 3.000 ,= bleek deels oninbaar, de curator is
van oordeel dat verdere werkzaamheden niet in het belang
van de boedel zijn gelet op de te verwachten opbrengst in
verhouding tot de kosten die verdere incassowerkzaamheden
met zich brengen. In de afgelopen verslagperiode is nog één
relatief laag bedrag ontvangen. De debiteurenincasso is
afgerond. In de afgelopen verslagperiode (VII) is een
ontvangen
debiteurbetaling
peuterspeelzaal
op
de
derdenrekening van Trip Advocaten op de boedelrekening
bijgeschreven. Via de postblokkade is een brief aan Amarins
ontvangen met een creditfactuur. Hier is correspondentie over
gevoerd met Flanderijn & Van den Borg met het verzoek dit
bedrag over te maken op de boedelrekening. In de komende
verslagperiode zullen deze werkzaamheden worden afgerond.
Opgave volgt in volgend verslag. Zie het slot van punt 4.1. Op
de boedelrekening is een bedrag ad 10.801,32 ontvangen
naar aanleiding van de debiteurenincasso. Dit betreft het
geïncasseerde bedrag waarvoor actieve bemoeienis van de
curator vereist was en direct op de boedelrekening is
ontvangen. Er is in totaal meer ontvangen, hetgeen ook
uiteindelijk geleid heeft tot een hogere exploitatieopbrengst
dan de opbrengst van de debiteurenincasso doet vermoeden
(zie ook 6.2). In de afgelopen verslagperiode is op kantoor
van de curator middels de postblokkade een brief van
Flanderijn en Van den Borg ontvangen. Hieruit bleek dat er
een schikking had plaatsgevonden met een prae
faillissementsdebiteur. Het daaruit vastgestelde bedrag is na
verzoek van de curator ontvangen op de boedelrekening.
n.v.t.
0,1 uur

Amarins maakt slechts in beperkte mate gebruik van een
bancair krediet, namelijk enkel een geldlening verstrekt op
basis van een hypotheek op het enige pand dat Amarins in
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5.2
5.3
5.4

Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie

:
:
:

5.5

Boedelbijdragen

:

5.6
5.7
5.8
5.9

Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

:
:
:
:

6.
Doorstart / Voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden

:

eigendom heeft en verpanding van de vorderingen. Ten tijde
van de verslaglegging beloopt de vordering van de bank
ongeveer € 130.000,-. Na effectuering van de transacties op
23 september 2014 en na afwikkeling van de bancaire posities
bij de Rabobank, is de conclusie dat de bank er volledig uit is
en dat per saldo nog een bedrag van € 194.116,70 op de
boedelrekening is overgemaakt (na datum tweede verslag,
ergo 18 december 2014).
n.v.t.
zie 5.1.
Het pand waarop een hypotheek gevestigd was, is inmiddels
verkocht. De hypotheekhouder zal uit de opbrengst volledig
voldaan kunnen worden.
Opgave volgt in volgend verslag. Aangezien de bank er
volledig is uitgesprongen en er vervolgens nog een
aanzienlijke opbrengst overbleef, zijn boedelbijdragen niet
aan de orde.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0,0 uur

Zoals in par. 6.4. wordt toegelicht, worden alle locaties
(behalve een zeer kleine locatie in Westereen) overgenomen
per 24 september 2014. Tot die tijd continueert de curator de
activiteiten voor rekening en risico van de boedel. De ouders
dienen over die periode hun vergoedingen aan de boedel te
betalen (zie onder kopje debiteuren hierboven). Er zijn weinig
kasuitgaven in deze periode, zodat geen boedelkrediet
benodigd is geweest. Het UWV betaalt de werknemers en de
huurvorderingen worden evenzeer via het faillissement
afgewikkeld. De voortzetting levert dus wel liquiditeiten op,
maar ook boedelschulden aan met name UWV en
verhuurders. Zoals blijkt uit de weergave van de schulden in
hoofdstuk 8 van dit verslag, is de boedelschuld aan het UWV
zeer aanzienlijk. Dit heeft ook te maken met het feit dat de
opgebouwde vakantiedagen door het UWV worden vergoed
op basis van de loongarantieregeling en er een vrij grote
hoeveelheid niet opgenomen vakantiedagen geadministreerd
stond. Dit betekent wel dat er voor wat betreft de
boedelexploitatie een zeer groot bedrag ten gunste van deze
boedelcrediteur dient te worden betaald en er dus navenant
minder overblijft voor de pre-faillissementscrediteuren.
De opbrengst over de periode van 12 augustus 2014 tot en
met 23 september 2014 voor wat betreft de bijdragen voor de
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6.2

6.3

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden

Doorstart
6.4 Beschrijving

:

:

:

kinderopvang, het gastouderbureau, tussenschoolse opvang
en de peuterspeelzaal beloopt afgerond € 110.000,-, waarvan
nog ongeveer € 4.000,- dient te worden betaald. Het gaat om
zeer veel debiteuren met relatief kleine bedragen. De
administratie ervan kost veel tijd en brengt dus ook veel
kosten met zich mee. Dat is temeer zo nu de doorstartende
partij per 24 september 2014 (uiteraard) een nieuwe, eigen
administratie is opgestart. In de komende verslagperiode (IV)
zal de incasso van de laatste resterende debiteuren
plaatsvinden. Daarna zal duidelijk worden hoeveel de
exploitatie heeft opgebracht. De curator heeft de intentie de
incasso van de debiteuren af te ronden in de komende
verslagperiode (V), zie ook 4.1. De debiteurenincasso is
inmiddels afgerond. Het voortzetten van de exploitatie heeft
tot een positief resultaat voor de boedel geleid.
volgt in volgende verslag. Zie 6.1. Het voortzetten van de
exploitatie heeft gedurende de boedelperiode (6 weken vanaf
datum faillissment) een omzet van € 233.679,01 opgeleverd.
Het exacte resultaat laat zich moeilijk bepalen, gelet op de
werkzaamheden die namens de boedel verricht zijn in het
kader van de voortzetting en de door elkaar lopende
geldstromen van voor- en tijdens de boedelperiode. Uit de
administratie zijn de volgende resultaten te herleiden:
- Omzet via rekening-courant van failliet:
€ 212.137,37
- Omzet via ING:
€ 10.740,32
- Omzet via boedelrekening:
€ 10.801,32
- Kosten (boedelgaranties):
- € 38.946,89
- Werkzaamheden curator:
P.M.
Op basis van voornoemde gegevens bedraagt het resultaat
van de voortzetting van de onderneming € 194.732,12 voor de
boedel. In dit bedrag zijn de werkzaamheden van de curator
niet verdisconteerd.
zie 6.5

De curator heeft getracht een doorstart van alle activiteiten te
realiseren. Voor alle activiteiten met uitzondering van (de
overigens reeds voor faillissement al geplande beëindiging
van) de activiteiten ten aanzien van de locatie
Brugchelencamp in De Westereen is dat gelukt. Vanaf datum
faillissement zijn de activiteiten met toestemming van de
rechter-commissaris door de curator voortgezet. Dit heeft
ertoe bijgedragen dat Amarins going concern aan diverse
partijen kon worden aangeboden.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er reeds
het nodige voorwerk gedaan betreffende een mogelijke
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6.5
6.6

Verantwoording
Opbrengst

:
:

6.7

Boedelbijdrage

:

doorstart door met name Kinderopvang Achtkarspelen B.V.
De curator heeft direct aan diverse potentiële gegadigden
informatie verstrekt over Amarins met de vraag of zij
geïnteresseerd waren in een mogelijke doorstart en, zo ja, op
welke wijze dit zou kunnen plaatsvinden. Naar aanleiding van
die reacties heeft de curator gemeend het beste de
onderhandelingen met Kinderopvang Achtkarspelen te
concretiseren, in combinatie met overleg met diverse partijen
die
geïnteresseerd
waren
in
enkele
individuele
peuterspeelzalen en/of kinderopvanglocaties. Daarbij speelde
ook mee dat er niet veel tijd beschikbaar was om de doorstart
te realiseren. De medewerking van de beide gemeentes
Achtkarspelen en Kollumerland was benodigd in verband met
de subsidietoezegging voor de peuterspeelzaalactiviteiten.
Beide gemeentes stemden in met doorstart van de
peuterspeelzaalactiviteiten op de uiteindelijk gerealiseerde
wijze. Daarnaast was overleg nodig met de lokale stichtingen
als verhuurders.
Kinderopvang Achtkarspelen zet zeven van de negen
peuterspeelzaalactiviteiten voort, mevrouw Riemersma de
locatie in Burum en mevrouw Ten Hoeve in Kollumerzwaag.
De kinderopvanglocaties worden door Kinderopvang
Achtkarspelen voortgezet, behalve de twee locaties in
Dantumadeel (Zwaagwesteinde en de grotere locatie in
Westereen), die door Sisa worden voortgezet. Naar schatting
blijven in totaal ongeveer 50 van de 80 werknemers
werkzaam voor al deze activiteiten. De doorstart door
Kinderopvang Achtkarspelen heeft plaatsgevonden per
23 september 2014. De opbrengsten over de periode voordien
komen ten goede aan de boedel, even als de kosten over die
periode ten laste van de boedel zullen komen. Op
23 september 2014 – althans enkele dagen nadien – heeft de
boedel de koopprijs voor de activa ontvangen, voor zover niet
reeds door middel van het voorschot was voldaan. Ook van
de andere drie kopers is de overeengekomen koopprijs
ontvangen. Er is nog enige discussie geweest over de vraag
welke koper tot welke roerende zaken gerechtigd was, maar
dat is opgelost. Daarnaast heeft mevrouw Ten Hoeve
besloten de exploitatie niet zelf te gaan doen, maar deze weer
over te dragen aan een ander, waartegen de curator geen
bezwaar had (voor zover dit wel enig effect zou hebben
gehad).
0,0 uur
in totaal € 338.000,-, waarvan € 60.500,- reeds is betaald ten
tijde van het schrijven het eerste verslag. Het verschil is ook
reeds betaald.
n.v.t.
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6.8

Werkzaamheden

:

zie 6.3

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

:

7.2
7.3
7.4
7.5

Depot jaarrekeningen
Goedk. verkl. accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur

:
:
:
:

7.6

Paulianeus handelen

:

7.7

Werkzaamheden

:

In onderzoek. De boekhouding voldeed aan de daaraan te
stellen eisen.
n.v.t. voor Amarins als “kleine” stichting
n.v.t.
n.v.t.
In onderzoek. Per de datum van het opmaken van het tweede
verslag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die
leiden tot het oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.
In onderzoek. Per de datum van het opmaken van het tweede
verslag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die
leiden tot het oordeel dat er sprake is van paulianeus
handelen.
0,0 uur

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus
Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal conc. crediteuren
Bedrag conc. crediteuren
Verwachte wijze van afw.

:
:
:
:
:
:
:

€ 238.565,86, waarvan UWV € 212.210,32.
€ 68.487,00
€ 74.782,25
€ 12.859,41
40
€ 86.222,14
nog niet bekend. Op basis van de huidige stand van zaken is
het de verwachting dat de boedelcrediteuren zullen kunnen
worden voldaan en dat er wellicht nog enig bedrag overblijft
voor de betaling van de preferente crediteuren. Helaas is de
kans niet groot dat er ook aan concurrente crediteuren zou
kunnen worden uitbetaald. De afwikkeling van de voortzetting
van de exploitatie zal nog moeten worden afgewacht. Naar
verwachting kan in de komende verslagperiode (IV) de
opbrengst van de exploitatie bepaald worden. Daarna zal
bezien worden hoe de afwikkeling vorm krijgt. In de komende
verslagperiode (V) dienen nog enkele afrondende
werkzaamheden met betrekking tot de exploitatie verricht te
worden. Zo moet de incasso van de debiteuren nog afgerond
worden, zie 4.1. Naar verwachting kan na de komende
verslagperiode (V) bezien worden hoe de afwikkeling vorm
krijgt. De werkzaamheden zijn in de afgelopen verslagperiode
zo goed als afgerond. De curator streeft ernaar in de komende
verslagperiode (VI) de afwikkeling van het faillissement vorm
te geven. Naar huidig inzicht (verslag VI) is het bedrag aan
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boedelschulden hoger dan de omvang van de boedel. De
Gemeente Achtkarspelen heeft een aangepaste vordering
ingediend. Telefonisch is hier uitleg over gegeven (VII).
8.8

Werkzaamheden

:

2,2 uur

9.
9.1

Procedures
Naam wederpartij(en)

:

9.2
9.3
9.4

Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

:
:
:

Geen. Wel enig onderzoek naar gelieerde stichting gedaan.
Er zijn geen lopende procedures.
nog onbekend. N.v.t.
nog onbekend. N.v.t.
0,0 uur

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faill.
10.2 Plan van aanpak

:
:

nog niet bekend
In de komende verslagperiode zal de doorstart met de
verschillende partijen afgerond kunnen worden. Het streven is
om in de komende verslagperiode de debiteuren te innen over
de periode voor het faillissement en over de periode van 12
augustus 2014 tot en met 23 september 2014. De
prefaillissements- en boedelschulden zullen worden
geïnventariseerd. Daarna zal beoordeeld kunnen worden wat
de omvang van het tekort zal zijn en de verwacht wijze van
afwikkeling worden bepaald. Voorts zal het onderzoek inzake
paragraaf 7 plaatsvinden. Bij het opmaken van het tweede en
ook het derde verslag is de conclusie dat de afwikkeling van
de
exploitatie
tijdens
faillissement
en
de
prefaillissementsdebiteuren nog dient plaats te vinden, maar dat
naar verwachting direct daarna tot afwikkeling van het
faillissement kan worden overgegaan. Het is mogelijk dat
daarvoor nog een verificatievergadering noodzakelijk is. Zie
ook 8.7. De laatste werkzaamheden in het kader van het
voortzetten van de exploitatie zijn afgerond. De curator streeft
ernaar in de komende maanden de afwikkeling van het
faillissement vorm te geven. De afwikkeling is in gang gezet.
In het eerst volgende verslag zal worden weergegeven hoe de
afwikkeling zal plaatsvinden. Tevens is er nog een vraag
gekomen van het bestuur van een van de overgenomen
peuterspeelzalen over de eigendomsrechten van de roerende
zaken. Ook dit zal in de komende verslagperiode worden
uitgezocht en afgehandeld. In de afgelopen verslagperiode is
er telefonisch overleg geweest met het bestuur van de
Waldpykjes over het eigendom van de inventaris van de
peuterspeelzaal. Terzake hiervan is de heer Rauwerda op
kantoor uitgenodigd om stukken te overhandigen waaruit zijns
inziens de eigendomsrechten blijken. Via mail is het bestuur
ingelicht over de visie van de curator (3.2). In de komende
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verslagperiode zal tot afwikkeling van het faillissement worden
overgegaan. Inmiddels zijn er geen werkzaamheden meer in
onderhavig faillissement en kan er verder worden gegaan met
de afwikkeling. Dit verslag kan als eindverslag kan worden
beschouwd. Het faillissement zal conform art. 16 Fw. worden
afgewikkeld.
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden
Leeuwarden, 5 oktober 2016

R.S. van der Spek,
curator

:
:

nvt
3,1 uur

