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De tekst van het vorige verslag is, behalve voor de onderdelen die volledig zijn afgewikkeld 

en waarvoor wordt verwezen naar een vorig verslag, gehandhaafd. Daar waar dit verslag 

aanvullingen of wijzigingen bevat is dit in cursief in de tekst verwerkt. 

 
Inleiding 
 
De afwikkeling van het faillissement is voor het grootste deel afhankelijk van de incasso van de 
vorderingen op de heer Van der Meer en mevrouw Schuring en de afloop van de discussie met 
de bestuurders en de accountant.  
 
De incasso van de vorderingen op de heer Van der Meer en mevrouw Schuring is opgeschort in 
afwachting van de discussie met de bestuurders en de accountant. Met betrekking tot deze 
discussie wordt verwezen naar paragraaf 7.1. van dit verslag.  
 
In de verslagperiode is er overleg geweest met de advocaat van de bestuurders over de 
financiering van de procedure bij de Raad van Arbitrage in het kader van de incasso van de 
vorderingen op Van der Meer en Schuring (zie verder onder 7.1). 
 
Algemeen. 
Zie verslag 2.  
 
Activiteiten onderneming. 
Zie verslag 1.  
 
 
1. Inventarisatie 
 
1.1  Directie en organisatie 
Zie verslag 1.  
 
1.2  Winst en verlies 
Zie verslag 2.  
 
1.3  Balanstotaal 
Zie verslag 2.  
 
1.4  Lopende procedures 
Zie verslag 2.  
 
1.5  Verzekeringen 
Zie verslag 2.  
 
1.6  Huur 
Niet van toepassing.  
 
1.7  Achtergronden en oorzaken faillissement 
Zie verslag 6.  
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2.  Personeel 
 
2.1  Aantal ten tijde van faillissement 
Geen 
2.2  Aantal in jaar voor faillissement 
2.3  Datum ontslagaanzegging 
 
 
3.  Activa  
 
Onroerende zaken 
3.1   Beschrijving 
Zie verslag 1. 
 
3.2  Verkoopopbrengst 
3.3 Hoogte hypotheek 
3.4  Boedelbijdrage 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5  Beschrijving 
Niet van toepassing. 
 
3.6 Verkoopopbrengst 
3.7  Boedelbijdrage  
3.8   Bodemvoorrecht Fiscus 
 
Voorraden/onderhanden werk 
3.9   Beschrijving 
Niet van toepassing. 
 
3.10  Verkoopopbrengst 
3.11  Boedelbijdrage 
 
Andere activa 
3.12  Beschrijving  
De enige activabestanddelen van Aqua zijn twee vorderingen van Aqua op de kopers van 
genoemde recreatiewoningen, de heer Van der Meer en mevrouw Schuring. Zowel Van der Meer 
als Schuring hebben zich op het standpunt gesteld dat Aqua de woning te laat zou hebben 
opgeleverd en beide beroepen zich op verrekening van de restant aanneemsom met verbeurde 
boetes. Aqua heeft zich vóór faillissementsdatum op het standpunt gesteld dat er tijdig is geleverd 
en ook indien er niet tijdig geleverd zou zijn, er geen aanspraak op boetes bestaat.  
 
Aqua heeft ter zake de restant aanneemsom van Van der Meer een bedrag te vorderen van  
€ 92.022,76 en van Schuring een bedrag van € 33.170,67.  
 
Zie verder verslag 2. 
 
De curator heeft in de verslagperiode contact gezocht met de advocaat van Van der Meer en 
Schuring teneinde over een mogelijke minnelijke regeling te overleggen. Dat overleg heeft nog 
niet plaatsgevonden. In de komende verslagperiode onderneemt de curator verder actie op dit 
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punt en zal, indien nodig, de procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw aanhangig 
worden gemaakt.  
 
In de verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de heer Van der Meer en 
mevrouw Schuring daarbij vergezeld van hun advocaat. Tijdens deze bespreking zijn de 
onderlinge standpunten uitgewisseld. Daaruit kwam onder meer naar voren dat Van der Meer en 
Schuring zich er ook op beroepen dat er diverse gebreken zijn aan de recreatiewoningen. De 
curator was van dit verweer niet op de hoogte en heeft om onderbouwing daarvan gevraagd. De 
advocaat van Van der Meer en Schuring heeft aangegeven daarvoor te zullen zorg dragen. De 
curator is thans in afwachting van de onderbouwing.  
 
De curator heeft herhaaldelijk aangedrongen op toezending van de onderbouwing, maar tot op 
heden heeft de advocaat van Van der Meer en Schuring niet gereageerd. In de komende 
verslagperiode zal de curator zich beraden over een eventuele procedure bij de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw.  
 
De curator heeft in de verslagperiode stukken ontvangen van de advocaat van Van der Meer en 
Schuring. Tevens heeft de curator telefonisch contact gehad met de advocaat. Een aanvullend 
onderzoek van de curator (zie paragraaf 7) geeft aanleiding om de discussie met Van der Meer 
en Schuring op te schorten tot in de volgende verslagperiode.   
 
De curator heeft de advocaat van Van der Meer en Schuring laten weten de discussie op te 
schorten totdat de discussie, die in paragraaf 7 wordt beschreven, is afgerond.   
 
De discussie is nog opgeschort in afwachting van de uitkomst van de discussie omschreven in 
paragraaf 7. 
 
Mogelijk dat deze discussie in verband met een aanbod tot financiering van de kosten van een 
procedure tegen Van der Meer en Schuring alsnog op korte termijn wordt opgepakt. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent is vermeld onder 7.1. van dit verslag. 
 
3.13  Verkoopopbrengst 
 
 
4.  Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren 
Volgens de administratie zijn er geen andere debiteuren dan die genoemd onder paragraaf 3.12.  
 
4.2  Opbrengst 
4.3  Boedelbijdrage 
 
 
5.  Bank/zekerheden 
 
5.1  Vorderingen van bank(en) 
Zie verslag 1.  
 
5.2  Leasecontracten 
Zie verslag 1.  
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5.3  Beschrijving zekerheden 
Zie verslag 1.  
 
5.4  Separatistenpositie 
Niet van toepassing. 
 
5.5  Boedelbijdragen 
Niet van toepassing. 
 
5.6  Eigendomsvoorbehoud 
Niet van toepassing. 
5.7  Reclamerechten 
Niet van toepassing. 
 
5.8  Retentierechten 
Niet van toepassing. 
 
 
6.  Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
6.1  Exploitatie/zekerheden 
Niet van toepassing. 
 
6.2  Financiële verslaglegging 
 
Doorstart 
6.3  Beschrijving 
Niet van toepassing. 
 
6.4  Verantwoording 
6.5  Opbrengst 
6.6  Boedelbijdrage 
 
 
7.  Rechtmatigheid 
 
7.1  Boekhoudplicht 
Zie verslag 12. 
 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de raadsman van 
Schokker-Heeres Beheer B.V. Deze heeft aangegeven dat Schokker-Heeres Beheer BV graag 
eerst de discussie tussen Curanda enerzijds en Van der Meer en Schuring anderzijds (zoals 
geduid onder paragraaf 3.12) beslecht ziet alvorens de onderhavige discussie voort te zetten en 
heeft aangegeven de kosten van een procedure eventueel te willen voorfinancieren. De curator 
zal dit voorstel in overleg met de raadsman van Schokker-Heeres Beheer BV de komende 
verslagperiode trachten uit te werken. 
 
Partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Schokker-
Heeres Beheer B.V. bereid is de kosten van de voornoemde procedure voor te financieren. In de 
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komende verslagperiode verwacht de curator ofwel tot een akkoord te komen, ofwel de discussie 
met de Schokker-Heeres Beheer B.V. voort te zetten. 
 
7.2  Depot jaarrekeningen 
Zie verslag 1. 
 
7.3  Goedkeurende verklaring accountant 
Zie verslag 2.  
 
7.4  Stortingsverplichting aandelen 
Zie verslag 5. 
 
7.5  Bestuurdersaansprakelijkheid 
Zie verslag 9. 
 
Het onderzoek vindt plaats in combinatie met de discussie omschreven in paragraaf 7.1 
 
7.6 Paulianeuze transacties 
Zie verslag 9. 
 
Het onderzoek vindt plaats in combinatie met de discussie omschreven in paragraaf 7.1 
 
 
8.  Crediteuren (ongewijzigd) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
De boedelschulden zullen in het onderhavige faillissement naar verwachting beperkt blijven tot de 
gebruikelijke die verband houden met de afwikkeling van het faillissement. 
 
8.2  Preferente vorderingen van de Fiscus 
De belastingdienst heeft een vordering van € 47.686,- aangemeld (ongewijzigd). 
 
8.3  Preferente vorderingen van het UWV 
Niet van toepassing. 
 
8.4  Overige preferente crediteuren 
Niet van toepassing.  
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren 
De curator heeft de bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de 
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op 
heden hebben 20 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld. 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren 
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal  
€ 354.057,86 (ongewijzigd). 
  

Voorlopig betwiste vorderingen 
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De curator heeft nog geen aangemelde vorderingen betwist. De beoordeling van de vorderingen 
zal in een latere fase nog plaatsvinden indien vast zou komen te staan dat er een 
verificatievergadering dient te worden gehouden. 
 
8.7  Verwachte wijze van afwikkeling 
Op dit moment is nog onduidelijk of enige uitkering aan de crediteuren kan worden gedaan. 
 
9.  Procedures 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
Niet van toepassing. 
9.2 Aard procedure 
Niet van toepassing. 
9.3 Stand procedure 
Niet van toepassing. 
 
 
10. Overig 
 
10.1  Termijn afwikkeling faillissement 
De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de incasso van de vorderingen op de heer 
Van der Meer en mevrouw Schuring en de afloop van de discussie met de bestuurders en de 
accountant. 
 
10.2  Plan van aanpak 
De discussie met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid is opgeschort in afwachting van 
de uitkomsten van de arbitrageprocedure tegen Van der Meer en Schuring. 
 
10.3  Indiening volgend verslag 
Een opvolgend verslag zal in december 2013 bij de rechtbank worden ingediend. 
 
 
Heerenveen, 11 september 2013 mr. W.H.M. Cnossen 
 curator 
 
 
Bijlage:   
1. lijst van voorlopig erkende crediteuren 
2. tussentijds financieel verslag 
 

 
 
 
 
Dommerholt Advocaten 
Mr. W.H.M. Cnossen  
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fax: 0513-433 421 
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