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Algemene gegevens
Naam onderneming
Akw aak Acquisitie B.V.

23-07-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd te (8044 PG) Zw olle, aan de Sportlaan 2.
De w ebsite van de onderneming is Akw aak.nl.

23-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteit van de onderneming bestaat uit het verzorgen van
zw emlessen, hetgeen ook in handelsregister van de Kamer van Koophandel is
vermeld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.592.258,00

€ 33.945,00

€ 204.006,00

2018

€ 1.603.900,00

€ -50.521,00

€ 178.210,00

Toelichting financiële gegevens

23-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vermelde omzet betreft de netto-omzet. In 2017 heeft de post 'aandeel in
het resultaat van deelnemingen' een positief effect van € 85.725 op het
resultaat. In 2018 heeft de post 'aandeel in het resultaat van deelnemingen
van' een negatief effect van - € 48.370 op het resultaat.

23-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
35

23-07-2020
1

Toelichting
Bij de vennootschap w aren in 2018 gemiddeld 34 personen w erkzaam en in
2017 gemiddeld 35 personen, berekend op fulltimebasis.

Boedelsaldo
€ 7.750,00

23-07-2020
1

Toelichting
Dit boedelsaldo is ontstaan uit verkoop van een deel van de activa.

€ 1.087,58

21-10-2020
2

€ 1.594,39

20-01-2021
3

€ 1.594,39

19-04-2021
4

€ 1.594,39

19-07-2021
5

€ 1.594,39

18-10-2021
6

€ 1.491,06

18-01-2022
7

€ 1.491,06

25-04-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-6-2020

23-07-2020
1

t/m
27-7-2020
van
28-7-2020

21-10-2020
2

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

20-01-2021
3

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

19-04-2021
4

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

19-07-2021
5

t/m
19-7-2021
van
20-7-2021

18-10-2021
6

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

18-01-2022
7

t/m
18-1-2022
van
19-1-2022
t/m
25-4-2022

Bestede uren

25-04-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

102 uur 54 min

2

48 uur 12 min

3

19 uur 48 min

4

16 uur 42 min

5

20 uur 48 min

6

1 uur 30 min

7

36 uur 0 min

8

67 uur 54 min

totaal

313 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden met
de doorstart van de vestigingen Zw olle, Amsterdam, Zutphen en W apenveld
van gefailleerde. De curator heeft in het kader van de AVG toestemming
gevraagd aan ouders en verzorgers van degenen die zw emles volgden (hierna
te noemen: klanten) om persoonsgegevens te mogen verw erken ten behoeve
van een doorstart (overname van de zw emlessen van gefailleerde door een
derde). Het grootste deel van de klanten heeft deze toestemming verstrekt.

23-07-2020
1

De curator heeft in de afgelopen procedure de doorstart afgerond, gesprekken
gevoerd met de bestuurder en de administratie doorgenomen in verband met
vorderingen op zustervennootschappen en onderzoek naar
onregelmatigheden.

21-10-2020
2

De curator heeft in de afgelopen periode gecorrespondeerd met Rabobank
over de abonnementsgelden die zijn ontvangen op de bankrekening van
gefailleerde bij Rabobank na datum faillissement en die betrekking hebben op
de abonnementsperiode na datum faillissement. De curator is van mening dat
Rabobank deze gelden dient te betalen op de boedelrekening.

20-01-2021
3

De rechter-commissaris heeft aan de curator toestemming verleend voor het
opstarten van een procedure tegen Rabobank (zie verslag 3). De curator is in
de afgelopen verslagperiode bezig gew eest met het opstellen van de
dagvaarding.

19-04-2021
4

De dagvaarding is uitgebracht en aangebracht. Rabobank heeft zich gesteld op
de rol van 14 juli 2020.

19-07-2021
5

Zijdens Rabobank is een conclusie van antw oord ingediend.

18-10-2021
6

In deze verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden met
de voorbereiding op de mondelinge behandeling op 28 januari 2022 in de
procedure tegen Rabobank.

18-01-2022
7

In deze verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk beziggehouden
met de voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de zaak, de
zitting, het vonnis en correspondentie met de w ederpartij over de
tenuitvoerlegging van het vonnis.

25-04-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de onderneming is J. Rozema Holding B.V., w aarvan de heer J.
Rozema bestuurder is.

23-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures (bekend).

23-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De risico's in verband met bedrijfsaansprakelijkheid zijn verzekerd bij Risk
Verzekeringen. De verzekeringsovereenkomst zal door de curator w orden
beëindigd per 1 augustus 2020

23-07-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde het zw embad in Zw olle aan de Sportlaan 2. De
huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder beëindigd per 1
augustus 2020.
Gefailleerde huurde zw emw ater van het zw embad te W apenveld. Deze
huur is in overleg met de verhuurder beëindigd per 4 juli jl.
Gefailleerde huurde zw emw ater van het zw embad Zutphen . Deze huur
is beëindigd per 10 juli jl door overname.
Gefailleerde huurde zw emw ater van het Friendship Sports Centre
Amsterdam. Deze huur is beëindigd per 22 juli 2020.

23-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de volgende gebeurtenissen als oorzaken van het
faillissement genoemd:
De huur van het zw embad in Zw olle w as dermate hoog, dat de
exploitatie niet rendabel kon w orden;
Ten gevolge van de corona-crisis konden er geen zw emlessen w orden
verzorgd, en w erd het faillissement onafw endbaar.

23-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
45

23-07-2020
1

Toelichting
Het betreffen in totaal 45 personeelsleden, die vrijw el allemaal w erkzaam zijn
in deeltijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
44

23-07-2020
1

Toelichting

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-7-2020

1

Deze persoon stond niet in het bestand dat gefailleerde heeft
aangeleverd

26-6-2020

44

totaal

45

2.4 Werkzaamheden personeel
36 personeelsleden zijn w erkzaam als zw eminstructeur (w aarvan 1 ten
behoeve van Roskam & Rozema II. B.V. - vestiging Duiven), 1 persoon is
w erkzaam op de afdeling HR, Marketing en incasso. De overige w erknemers
van gefailleerde zijn w erkzaam in de Horeca (t.b.v. Roskam & Rozema I B.V.) of
w erkzaam in de schoonmaak (eveneens t.b.v. Roskam & Rozema I B.V. Bubbels B.V.).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

23-07-2020
1

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

23-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

23-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zw emlesmateriaal

€ 750,00

totaal

€ 750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Dit betreft zw emlesmateriaal (zw emkurk etc) van de vestigingen Zw olle, A'dam
en Zutphen.

23-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht, aangezien zij een vordering heeft op
gefailleerde als bedoeld in artikel 22 IW 1990 lid 3 sub a onder 1.

23-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
-

23-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

23-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

3.8 Andere activa

23-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

klantenbestand

€ 22.000,00

totaal

€ 22.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft het klantenbestand van de vestigingen Zw olle, Zutphen,
Amsterdam en W apenveld verkocht. Een groot deel van de klanten heeft
toestemming gegeven voor de verw erking en overdracht van hun gegevens in
het kader van de voortzetting van de onderneming door een derde. Alleen de
gegevens van klanten die hiervoor toestemming hebben verleend, zijn
verstrekt aan kopers.

23-07-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de volgende w erkzaamheden verricht in verband met deze
activa:
Het meerdere malen aanschrijven van alle klanten van Akw aak voor het
verlenen van toestemming tot verw erking van hun persoonsgegevens in
verband met de voortzetting van de onderneming door een derde;
Het opstellen van een verkoopmemorandum;
Het onderhandelen met de bieders;
Het verstrekken van informatie aan bieders;
Het opstellen van koopovereenkomsten.

23-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op zustervennootschap Akw aak
Concepten volgens administratie
(grootboeken tot datum faillissement in
samenhang met laatste jaarrekening).

€ 38.797,00

€ 0,00

€ 0,00

Uit de administratie volgt dat er slechts 7
debiteuren zijn

€ 6.909,27

€ 0,00

€ 0,00

Vordering op zustervennootschap R&R II
volgens administratie (grootboeken tot
datum faillissement in samenhang met
laatste jaarrekening).

€ 51.617,68

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 97.323,95

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Met Rabobank dienen nog
afspraken te w orden gemaakt omtrent de inning van de debiteuren en de
eventuele boedelvordering.

23-07-2020
1

Rabobank heeft haar pandrecht openbaar gemaakt en int zelf de debiteuren.

21-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met Rabobank.

23-07-2020
1

De curator heeft een voorstel tot betaling tegen finale kw ijting ontvangen ten
aanzien van de vorderingen die gefailleerde heeft op R&R II en Akw aak
Concepten. De curator kan met dit voorstel niet akkoord gaan. De curator heeft
verhaalsinformatie opgevraagd bij de Belastingdienst.
In een volgende verslagperiode zal de curator hier nader op ingaan.

20-01-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 35.549,78
Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft een vordering uit hoofde van een krachtens overeenkomst aan
gefailleerde verstrekt krediet in rekening-courant. De ingediende vordering is
gelijk aan het debetsaldo per datum faillissement.

23-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

23-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De door failliet gestelde zekerheid bestaat uit:

23-07-2020
1

verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen op derden blijkens
onderhandse akte d.d. 10 februari 2011;
een borgstelling ad. € 35.000,-- op de bestuurder blijkens onderhandse
akte d.d. 22 juli 2011.
hoofdelijke aansprakelijkheid van J. Rozema Holding B.V. en Akw aak
Franchise B.V.

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft een pandrecht op de inventaris en vorderingen. Ten aanzien
van de inventaris (zw emlesspullen) kan w orden opgemerkt dat de fiscus een
bodemvoorrecht heeft, aangezien zij een vordering heeft op gefailleerde als
bedoeld in artikel 22 IW 1990 lid 3 sub a onder 1.

23-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

23-07-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

23-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

23-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
De curator heeft informatie aan de bank verstrekt aangaande de debiteuren
van de verpande vorderingen. Over het uitw innen en de w ijze van uitw inning
heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen de bank en de curator. Een
boedelbijdrage is dus nog niet overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gehad met Rabobank omtrent debiteuren die na
datum faillissement hebben voldaan op de bankrekening, w aarbij de vraag aan
de orde is gekomen of deze betalingen zijn verricht krachtens een reeds
bestaande rechtsverhouding, alsmede over de periode w aarop deze
betalingen betrekking hebben. In de komende verslagperiode zal hierover
nader overleg noodzakelijk zijn.

23-07-2020
1

De curator is in discussie met Rabobank over de betalingen die hebben
plaatsgevonden na datum faillissement, gedurende de periode van
voortzetting. Ten laste van de boedel zijn prestaties verricht (zw emlessen
gegeven) in verband met de voortzetting van de onderneming. Uit de
jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat vergoedingen voor prestaties die
ten laste van de boedel w orden verricht, in beginsel ten gunste van de boedel
moeten komen. Dit “tegenprestatiebeginsel” ligt al besloten in het arrest HR 30
januari 1987, NJ 1987/530 (W UH/Emmerig q.q.). Uit het arrest blijkt dat na
datum faillissement te ontvangen huurpenningen w erden gekw alificeerd als
toekomstige vorderingen omdat door de boedel nog een tegenprestatie moest
w orden geleverd: het verschaffen van huurgenot. De Hoge Raad oordeelde
daarom dat er om die reden geen pandrecht rustte op de huurpenningen. Naar
mening van de curator is dit arrest eveneens in casu van toepassing,
aangezien de zw emlessen vooruit zijn betaald voor de periode na datum
faillissement. Deze tegenprestatiegedachte bij overeenkomsten die doorlopen
na faillietverklaring, komt uitdrukkelijk naar voren in HR 22 december 1989, NJ
1990/661 (Tiethoff q.q./NMB).
Rabobank betw ist dit en stelt dat het vorderingen betreffen uit reeds
bestaande rechtsverhoudingen, w aarop zij pandrecht heeft. In de komende
verslagperiode zal de curator hierover nader met Rabobank in overleg gaan.

21-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de discussie tussen de curator en Rabobank
voortgezet. De curator is in afw achting op een reactie van Rabobank.

20-01-2021
3

De rechter-commissaris heeft aan de curator toestemming verleend voor het
opstarten van een procedure tegen Rabobank (zie verslag 3). De curator is in
de afgelopen verslagperiode bezig gew eest met het opstellen van de
dagvaarding.

19-04-2021
4

Zijdens Rabobank is een conclusie van antw oord ingediend.

18-10-2021
6

Op 28 januari 2022 staat de comparitie van partijen gepland. De curator heeft
zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met de voorbereiding van
deze comparitie.

18-01-2022
7

Op 28 januari 2022 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De
curator heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van deze comparitie.
Bij vonnis van 16 maart 2022 van de Rechtbank Overijssel is voor recht
verklaard dat de lesgelden die zijn geïncasseerd na datum faillissement
w elke lesgelden betrekking hebben op zw emlessen die ten laste van de
boedel zijn verricht in juli 2020, niet onder het pandrecht van Rabobank
vallen. Rabobank is bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om aan
de curator te betalen het bedrag van € 50.143,94, vermeerderd met de
w ettelijke rente en veroordeeld in de proceskosten.

25-04-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is door de curator met toestemming van de rechtercommissaris voortgezet vanaf datum faillissement en de verschillende
onderdelen van de onderneming (klantenbestand en activa per vestiging) zijn
op verschillende data verkocht (en overgedragen).
De
De
De
De

vestiging
vestiging
vestiging
vestiging

23-07-2020
1

W apenveld is door de curator voortgezet tot 10 juli 2020.
Zw olle w ordt tot 1 augustus 2020 voortgezet.
Zutphen is door de curator voortgezet tot 10 juli 2020.
Amsterdam is door de curator voortgezet tot 22 juli 2020.

De curator heeft de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringspolis gecontroleerd
en vastgesteld dat de premie tijdig is voldaan en de bedrijfsrisico's voldoende
zijn afgedekt door de polis.

6.2 Financiële verslaglegging
Op 26 juni 2020, derhalve na datum faillissement, is een incasso-opdracht
uitgevoerd onder de klanten (ouders/verzorgenden van kinderen) die zw emles
volgen bij Akw aak voor de zw emlessen. Deze incasso-opdracht had betrekking
op de zw emlessen in de maand juli 2020. Op 24 juni 2020 om 01.50 uur is een
automatische e-mail (pre-notificatie) verstuurd vanuit het systeem aan de
klanten, w aarbij de incasso van de lesgelden op 26 juni is aangekondigd.
De klanten dienden de zw emlessen iedere maand bij vooruitbetaling te
voldoen. Andere afspraken omtrent de betaling en de incasso zijn door failliet
niet overeengekomen met de klanten.

23-07-2020
1

Middels de incasso-opdracht is een bedrag van € 64.307,02 bijgeschreven op
de bankrekening van gefailleerde bij Rabobank (bankstand per 30 juni 2020).
Een deel van de klanten had voor 30 juni 2020 de betaling gestorneerd. Van
het deel van de klanten dat de betaling heeft gestorneerd heeft een deel de
zw emlessen w el gevolgd. Deze lesgelden dienen alsnog te w orden voldaan
door de klanten.
Zow el de incasso-opdracht als de ontvangsten op voormelde bankrekening
hebben plaatsgevonden na datum faillissement. De daar tegenoverstaande
prestatie is door de curator ten laste van de boedel verricht. De vordering valt
op grond van art. 35 lid 2 Fw onbezw aard in de boedel (HR 22 december 1989,
NJ 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB)).
Gelet op de opzegtermijnen van de artikelen 39 en 40 Fw . zijn aan de
voortzetting voor de boedel geen extra kosten verbonden.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
overleg met verhuurders omtrent de voortzetting van de verhuur;
het opstellen van een verkoopmemorandum;
overleg met bieders;
aanschrijven van klanten ivm overdracht en AVG;
het opstellen van koopovereenkomsten.

23-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De vestiging W apenveld is door de curator voortgezet tot 10 juli 2020 en per
die datum overgenomen door Stichting Berghuizerbad.
De vestiging Zw olle w ordt tot 1 augustus 2020 voortgezet door de curator en
per die datum overgenomen door Bij Bubbels.
De vestiging Zutphen is door de curator voortgezet tot 10 juli 2020 en per die
datum overgenomen door de Zw em Academie.
De vestiging Amsterdam is door de curator voortgezet tot 22 juli 2020 en per
die datum overgenomen door de Zw empret B.V.

23-07-2020
1

6.5 Verantwoording
De klantenbestanden en activa zijn verkocht aan de bieders die de beste
biedingen hebben uitgebracht. Daarbij is voornamelijk gekeken naar de hoogte
van de bieding en de vraag aan hoeveel w erknemers een
arbeidsovereenkomst w ordt aangeboden.
De kopers hebben zelf contact opgenomen met de verhuurder en afspraken
gemaakt over de voortzetting van de verhuur. Voor de locatie Zw olle hebben in
overleg met de verhuurder de drie hoogste bieders (de biedingen w aren
vrijw el gelijk) een voorstel gedaan voor de hoogte van de overeen te komen
huursom, hetgeen heeft geresulteerd in een huurovereenkomst tussen de
huurder en koper.

23-07-2020
1

Aan vrijw el alle w erknemers is inmiddels een arbeidsovereenkomst
aangeboden. De intentie van de overnemende partijen is om de
arbeidsovereenkomst aan te bieden aan alle w erknemers.

6.6 Opbrengst
€ 22.750,00

23-07-2020
1

Toelichting
De verkoop van klantenbestanden en activa (zw emlesmaterialen) heeft geleid
tot voormelde verkoopopbrengst.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

23-07-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
overleg met verhuurders omtrent de voortzetting van de verhuur;
het opstellen van een verkoopmemorandum;
overleg met bieders;
aanschrijven van klanten ivm overdracht en AVG;
het opstellen van koopovereenkomsten.

23-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-07-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

21-10-2020
2

De curator zal naar verw achting in de komende verslagperiode het onderzoek
afronden.

18-10-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

23-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is niet vereist, aangezien gefailleerde een kleine
onderneming is in de zin van titel 9 boek 2 BW .

23-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek

23-07-2020
1

Gelet op de datum van oprichting is een eventuele vordering verjaard. De
curator zal hier geen nader onderzoek naar verrichten.

18-01-2022
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

23-07-2020
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

21-10-2020
2

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
De curator zal naar verw achting in de komende verslagperiode het onderzoek
afronden.

18-10-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-07-2020
1

In onderzoek

21-10-2020
2

In onderzoek

18-10-2021
6

Toelichting
De curator zal naar verw achting in de komende verslagperiode dit onderzoek
afronden.

Nee

18-01-2022
7

Toelichting
De curator heeft niet geconstateerd dat er rechtshandelingen met een
paulianeus karakter hebben plaatsgevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de grootboeken van gefailleerde over tw ee voorafgaande
jaren voor het faillissement doorgenomen en naar aanleiding daarvan vragen
gesteld aan de bestuurder. De curator is thans in afw achting van een reactie
van de bestuurder of diens accountant.

23-07-2020
1

De curator heeft het onderzoek naar rechtmatigheden nog niet afgerond.

21-10-2020
2

Tussen de verhuurder van het zw embad te Zw olle en Akw aak Acquisitie, als
huurder, w as een huurovereenkomst tot stand gekomen.
Akw aak Acquisitie betaalde de huursommen echter niet rechtstreeks aan de
verhuurder, maar aan Roskam & Rozema I. Roskam & Rozema I betaalde
vervolgens de huur aan de verhuurder.

18-01-2022
7

Tussen Akw aak Acquisitie en Roskam & Rozema I bestond geen overeenkomst
van (onder)huur. Roskam & Rozema I verhuurde het zw emw ater aan derden,
maar uit de administratie blijkt niet dat de verhuuropbrengsten ten goede
kw amen aan Akw aak Acquisitie en/of dat Roskam & Rozema I een
huurvergoeding betaalde aan Akw aak Acquisitie.
Naar mening van de curator hadden de verhuuropbrengsten ten goede
moeten komen aan Akw aak Acquisitie, als huurder van het zw emw ater.
De omzet van de vestiging Duiven w erd geïncasseerd vanw ege het
incassotraject op naam van Akw aak Acquisitie. De ontvangen omzet w erd
vervolgens maandelijks doorbelast aan Duiven middels een creditfactuur. Het is
de curator ondanks vragen aan de bestuurder niet duidelijk w elke facturen
w erden gecrediteerd.
Het onderzoek van de curator zal zich verder richten op de rechtmatigheid van
deze constructie.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 17.437,90

23-07-2020
1

Toelichting
Betreft huur zw emw ater Friendship Sports Centre Amsterdam over de periode
vanaf datum faillissement tot en met 21 juli 2020. Per 21 juni 2020 is de huur
van het zw emw ater beëindigd en w ordt de overeenkomst voortgezet door
Zw empret B.V.

€ 98.040,80

20-01-2021
3

€ 103.224,85

19-04-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 19.868,00

23-07-2020
1

Toelichting
Dit betreffen naheffingsaanslagen in de zin van artikel 22 IW 1990 lid 3 sub a
onder 1. (loonheffingen over de maanden maart en april 2020).

€ 49.431,00

21-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-07-2020
1

Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 47.281,15

20-01-2021
3

€ 47.338,76

19-04-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

23-07-2020
1

€ 3.315,95

20-01-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

23-07-2020
1

132

21-10-2020
2

150

20-01-2021
3

153

19-04-2021
4

154

19-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 187.792,87

23-07-2020
1

Toelichting
Tw ee crediteuren hebben een vordering ingediend voor onbetaalde huur van
zw emw ater / zw embad in de periode voorafgaand aan het faillissement. Deze
vorderingen bedragen tezamen € 128.724,--.

€ 254.077,80

21-10-2020
2

Toelichting
Dit bedrag is inclusief ingediende vorderingen betreffende w el betaalde maar
niet genoten zw emlessen.

€ 259.496,10

20-01-2021
3

€ 284.529,76

19-04-2021
4

€ 270.536,38

19-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

23-07-2020
1

Nog niet bekend

18-01-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

23-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

23-07-2020
1

Rabobank

19-04-2021
4

9.2 Aard procedures
nvt

23-07-2020
1

Rabobank stelt zich op het standpunt dat de abonnementsgelden die zijn
voldaan na datum faillissement - in de periode dat de curator met toestemming
van de rechter-commissaris de onderneming heeft voortgezet (het verzorgen
van zw emlessen in diverse plaatsen) - onder haar pandrecht valt. De curator
betw ist dit met een beroep op het tegenprestatiebeginsel en het arrest
Tiethoff q.q./NMB.

19-04-2021
4

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
nvt

23-07-2020
1

De dagvaarding zal in de komende verslagperiode w orden uitgebracht en
aangebracht.

19-04-2021
4

De dagvaarding is aangebracht. Op de rol van 14 juli 2021 heeft Rabobank zich
gesteld.

19-07-2021
5

Zijdens Rabobank is een conclusie van antw oord ingediend. De zaak staat op
de rol van 20 oktober 2021 voor opgave verhinderdata.

18-10-2021
6

Op 28 januari 2022 vindt de mondelinge behandeling plaats in de procedure
tegen Rabobank.

18-01-2022
7

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

23-07-2020
1

Opstellen dagvaarding

19-04-2021
4

De curator is in afw achting van de conclusie van antw oord zijdens Rabobank.

19-07-2021
5

De curator is in afw achting van het verdere verloop van deze procedure.

18-10-2021
6

De curator is bezig met het voorbereiden van de mondelinge behandeling.

18-01-2022
7

Op 28 januari 2022 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De
curator heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van deze comparitie.
Bij vonnis van 16 maart 2022 van de Rechtbank Overijssel is voor recht
verklaard dat de lesgelden die zijn geïncasseerd na datum faillissement
w elke lesgelden betrekking hebben op zw emlessen die ten laste van de
boedel zijn verricht in juli 2020, niet onder het pandrecht van Rabobank
vallen. Rabobank is bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om aan
de curator te betalen het bedrag van € 50.143,94, vermeerderd met de
w ettelijke rente en veroordeeld in de proceskosten. Rabobank heeft niet
voldaan aan hetgeen w aartoe zij bij vonnis is veroordeeld. Rabobank heeft
meegedeeld dat zij hoger beroep tegen het vonnis zal instellen.

25-04-2022
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode contact opnemen met Rabobank

23-07-2020

in verband met ontvangsten van betalingen die zijn ontvangen (na datum
faillissement) als vergoeding voor prestaties die ten laste van de boedel zijn
verricht na datum faillissement. Voor zover debiteuren deze betalingen nog
niet hebben verricht, zal de curator overgaan tot het innen van de
vorderingen.
De curator zal een aanvang maken met het het rechtmatigheidsonderzoek.

1

Zie hiervoor onder 5.9 verslag 2. De curator zal in de komende verslagperiode
in overleg gaan met de Rabobank over betalingen die zijn ontvangen na datum
faillissement. De curator heeft tevens aan de zuster vennootschap verzocht om
een betalingsvoorstel te doen in verband met een vordering van gefailleerde
op de zustervennootschap. De curator heeft geen voorstel ontvangen. In de
komende periode zal de curator dan ook overgaan tot het innen van deze
vordering.

21-10-2020
2

De curator heeft de discussie met Rabobank voortgezet en is thans in
afw achting van een reactie van Rabobank. De curator is niet akkoord gegaan
met een voorstel tegen finale kw ijting voor de vorderingen die gefailleerde
heeft op gelieerde ondernemingen. De curator zal de verhaalsmogelijkheden
onderzoeken en heeft daartoe een verzoek gedaan bij de Belastingdienst.

20-01-2021
3

Uitkomst procedure tegen Rabobank afw achten.

19-04-2021
4

De curator is in afw achting van de uitkomst van de procedure tegen Rabobank.

19-07-2021
5

Zie verslag 5

18-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-07-2020
1

Nog niet bekend.

21-10-2020
2

Niet bekend.

20-01-2021
3

Niet bekend.

19-07-2021
5

Nog niet bekend.

18-10-2021
6

Nog niet bekend.

18-01-2022
7

Nog niet bekend. De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de procedure
tegen Rabobank.

25-04-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
25-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2022
8

