Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
06-01-2022
F.16/21/63
NL:TZ:0000181372:F001
02-03-2021

R-C
Curator

mr. Neijt
mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Buitenw ereld

09-04-2021
1

Gegevens onderneming
Stichting Buitenw ereld, statutair en feitelijk gevestigd te (3992 RV) Houten aan
het adres Keercamp 17, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder
nummer 58487093.

09-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK: Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen. Kinderboerderij en
speeltuin.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 210.142,00

€ 6.786,00

€ 21.685,00

2018

€ 195.279,00

€ -13.779,00

€ 1.945,00

2019

€ 210.614,00

€ 691,00

€ 28.030,00

Toelichting financiële gegevens

09-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De w eergegeven cijfers zijn afkomstig van gefailleerde.

09-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

09-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 34.238,88

09-04-2021
1

€ 34.316,89

08-07-2021
2

€ 6.989,05

07-10-2021
3

€ 6.989,05

06-01-2022
4

Toelichting
Ongew ijzigd.

Verslagperiode
van
2-3-2021

09-04-2021
1

t/m
4-4-2021
van
5-4-2021

08-07-2021
2

t/m
4-7-2021
van
5-7-2021

07-10-2021
3

t/m
3-10-2021
van
4-10-2021
t/m
5-1-2022

Bestede uren

06-01-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

64 uur 48 min

2

24 uur 21 min

3

6 uur 12 min

4

6 uur 18 min

totaal

101 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

09-04-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Buitenw ereld (hierna: “gefailleerde”) is opgericht in 2013. Het
stichtingsbestuur w ordt gevormd door de heer J.E. Planting (secretaris), de
heer H.C.A. Vernooij (voorzitter), mevrouw J.L.M. Mooij-W iesman
(penningmeester), mevrouw W .S. Drega (algemeen bestuurslid) en de heer L.
Keijl (algemeen bestuurslid).

09-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement liep een bezw aarschriftprocedure bij de gemeente
Houten in verband de intrekking van een subsidie. Dit geschil is in het kader
van de gerealiseerde doorstart geschikt in der minne, w aarna de curator het
bezw aar heeft ingetrokken. Zie ook hetgeen hierna onder hoofdstuk 6 is
vermeld over de gerealiseerde doorstart.

09-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
verzekeringen. De curator ziet erop toe dat deze w orden beëindigd en maakt
w aar mogelijk aanspraak op premierestitutie.

1.4 Huur

09-04-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde de kinderboerderij en de speeltuin aan de Keercamp 17 te
Houten. De huurovereenkomst is per 1 maart 2021 met w ederzijds goedvinden
beëindigd en het gehuurde is opgeleverd. Daarmee zijn de w erkzaamheden op
dit onderdeel afgerond. Zie ook hierna onder hoofdstuk 6.

09-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De voorzitter van het stichtingsbestuur heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt door de intrekking van de subsidie (zie hiervoor onder punt 1.2) in
combinatie met het kelderen van de overige inkomsten door de vanw ege de
coronacrisis ingevoerde overheidsmaatregelen. Nadat nagenoeg alle
inkomsten w aren w eggevallen, w as gefailleerde niet langer in staat haar
personeel te betalen en het w elzijn van de dieren te w aarborgen. Het
faillissement is op eigen verzoek uitgesproken.

09-04-2021
1

Het voorgaande is het relaas van de voorzitter van het stichtingsbestuur. De
curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement
en hier zo nodig op terugkomen.
Situatie per 3 oktober 2021:
De verklaring van het bestuur strookt met de feiten. De curator is niet gestuit
op andere oorzaken. Dit onderdeel is afgerond.

07-10-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

09-04-2021
1

Toelichting
Per datum faillissement had gefailleerde vier w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

09-04-2021
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement w as het aantal personeelsleden gelijk.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-3-2021

4

Het voltallige personeel is – na verkregen machtiging daartoe van
de rechter-commissaris – ontslagen bij brieven van 3 maart 2021.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met het personeel en het UW V.

09-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

09-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 1.500,00

totaal

€ 1.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte over de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
inventaris. De zaken zijn verkocht en geleverd in het kader van een doorstart.
Zie ook hierna onder hoofdstuk 6.

09-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Met het bodemvoorrecht van de fiscus w ordt rekening gehouden.

09-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Volgt uit het voorgaande.

09-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikte per datum faillissement niet over noemensw aardige
voorraad.

09-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

09-04-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Levende have (dieren) en goodw ill

€ 16.500,00

totaal

€ 16.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte over de voor een onderneming als de hare gebruikelijke
levende have (dieren). Daarnaast beschikte gefailleerde over goodw ill. De
dieren en goodw ill zijn verkocht en geleverd in het kader van een doorstart.
Zie ook hierna onder hoofdstuk 6.

09-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Volgt uit het voorgaande.

09-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement zou gefailleerde geen vorderingen (meer) hebben op
debiteuren.

09-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

09-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het stichtingsbestuur heeft verklaard dat gefailleerde geen schulden aan
banken heeft. Er zijn (vooralsnog) ook geen bancaire vorderingen ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.

5.2 Leasecontracten

09-04-2021
1

07-10-2021
3

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde zou geen leasecontracten hebben.

09-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde zou geen zekerheden hebben verstrekt.

09-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn verstrekt.

09-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één crediteur bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator ziet erop toe dat deze partij haar
eigendommen kan terugnemen.

09-04-2021
1

Situatie per 3 oktober 2021:
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

07-10-2021
3

5.6 Retentierechten
Voor zover de curator bekend is, w orden er geen retentierechten uitgeoefend.

09-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met beroepen op recht van reclame.

09-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn verstrekt.

09-04-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met alle grote banken en één crediteur die zich beriep op
eigendomsvoorbehoud.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

09-04-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Gemeente Houten heeft voorafgaand aan het
faillissement het tijdelijke beheer over de kinderboerderij overgenomen en de
verzorging van de dieren georganiseerd.

09-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

09-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanaf datum faillissement zijn de mogelijkheden voor een doorstart
onderzocht. In dat kader is aan meerdere gegadigden een bidbook met
gegevens over de bedrijfsvoering verstrekt. Uiteindelijk is – met toestemming
van de rechter-commissaris – een overeenkomst gesloten voor de verkoop van
de:
- inventaris: € 1.500,- levende have (dieren): € 6.500,- goodw ill: € 10.000,-

09-04-2021
1

Daarnaast is als onderdeel van de doorstart – met goedkeuring van de
rechter-commissaris – een schikking getroffen over de intrekking van de
subsidie (zie ook hiervoor onder punt 1.2 en 1.5). In dat kader heeft de boedel
een bedrag van € 14.019,94 ontvangen.
Tot slot is in het kader van de doorstart de huurovereenkomst ter zake de
kinderboerderij en de speeltuin met terugw erkende kracht beëindigd per 1
maart 2021. Daardoor zal geen boedelvordering w orden ingediend in verband
met onbetaalde huurpenningen van na datum faillissement. Bovendien is
overeengekomen dat de verhuurder afstand doet van de helft van haar
concurrente prefaillissementsvordering.
Situatie per 8 juli 2021:
De doorstarter heeft om nadere informatie verzocht. Voor zover de curator dat
kon is deze informatie overgelegd. Dit punt is afgew ikkeld.

08-07-2021
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor onder punt 6.4.

6.6 Opbrengst

09-04-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 32.019,94

09-04-2021
1

Toelichting
Zie hiervoor onder punt 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-04-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing aangezien er geen zekerheden zouden zijn afgegeven.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder punt 6.4.

09-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een groot gedeelte van de administratie ontvangen. De
aangeleverde stukken w orden onderzocht.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
De curator heeft de administratie bestudeerd en geconcludeerd dat is voldaan
aan de boekhoudplicht.

08-07-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De deponeringsplicht is niet van toepassing gezien de omvang van de
onderneming van gefailleerde. Dit volgt uit artikel 2:360 lid 3 jo. 2:396 lid 1 BW .

09-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde.
Dit volgt uit artikel 2:396 lid 1 en lid 7 jo. 2:393 lid 1 BW .

09-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
Bij de curator zijn nog enkele vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan het
bestuur. W ordt gecontinueerd.
Nee

09-04-2021
1

08-07-2021
2

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Van onrechtmatigheden is niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-04-2021
1

Toelichting
Op dit punt dient nog onderzoek te w orden verricht.
In onderzoek

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
Bij de curator zijn nog enkele vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan het
bestuur. W ordt gecontinueerd.
Nee

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Van paulianeus handelen is niet gebleken. Dit onderdeel is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek gaat in de komende verslagperiode van start.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
Bij de curator zijn nog enkele vragen gerezen. Deze zijn voorgelegd aan het
bestuur. W ordt gecontinueerd.

08-07-2021
2

Situatie per 3 oktober 2021:
De curator is gestuit op een aantal afw ijkende loonbetalingen in de maand
december van het jaar 2020. Het bestuur heeft inhoudelijk gereageerd. Op
grond van de CAO W elzijn (algemeen verbindend verklaard) het personeel
recht hebben op een Individueel Keuzebudget (hierna: “IKB”). Het zou volgens
het bestuur gebruikelijk zijn dat de uitbetaling van het IKB plaatsvond in de
maand maart en december. Om die reden zouden de loonbetalingen afw ijken.
Dit standpunt vindt aansluiting in de administratie.

07-10-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen en bestuderen administratie.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
Bestuderen administratie en contact met het bestuur.

08-07-2021
2

Situatie per 3 oktober 2021:
Contact met bestuur.

07-10-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

09-04-2021
1

Toelichting
Er is een boedelvordering genoteerd van ClaimsAgent B.V. in verband met de
kosten voor de crediteurenadministratie tijdens faillissement.
€ 12.179,56

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
Claimsagent B.V. € 39,33;
UW V € 12.140,23.
€ 12.179,56

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Claimsagent B.V. € 39,33 (ongew ijzigd);
UW V € 12.140,23 (ongew ijzigd).
€ 12.179,56
Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-01-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 5.175,00

09-04-2021
1

Toelichting
Het betreft niet afgedragen loonheffingen.
€ 7.143,00

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 7.143,00.
€ 7.143,00

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.
€ 7.143,00

06-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

09-04-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft zich nog niet bij de curator gemeld.
€ 2.243,44

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
UW V heeft preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 2.243,44.
€ 2.243,44

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.
€ 2.243,44
Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

06-01-2022
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

09-04-2021
1

Toelichting
Vooralsnog hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator
gemeld.
€ 0,00

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.
€ 0,00

06-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-04-2021
1

Toelichting
Het betreft het pensioenfonds en een leverancier.
4

08-07-2021
2

Toelichting
Situatie per 8 juli 2021:
Inmiddels hebben 4 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
4

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.
4
Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-01-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 767,30

09-04-2021
1

€ 7.665,26

08-07-2021
2

€ 7.665,26

07-10-2021
3

Toelichting
Situatie per 3 oktober 2021:
Ongew ijzigd.
€ 7.665,26

06-01-2022
4

Toelichting
Situatie per 6 januari 2022:
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de w ijze
w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
In dit stadium kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan over de w ijze
w aarop dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

08-07-2021
2

Situatie per 6 januari 2022:
Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing ex artikel 16 Fw .
Aan de boedelcrediteuren zal een gedeeltelijke uitkering kunnen w orden
gedaan. Aan de preferente en concurrente crediteuren kan geen uitkering
w orden gedaan.

06-01-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
Crediteurencorrespondentie.

08-07-2021
2

Situatie per 3 oktober 2021:
Crediteurencorrespondentie.

07-10-2021
3

Situatie per 6 januari 2022:
Crediteurencorrespondentie.

06-01-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hiervoor onder punt 1.2.

09-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Zie hiervoor onder punt 1.2.

09-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Zie hiervoor onder punt 1.2.

09-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hiervoor onder punt 1.2.

09-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich met name richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en de correspondentie met de crediteuren.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
Bij de curator zijn in het licht van het rechtmatigheidsonderzoek nog enkele
vragen gerezen en gesteld aan het bestuur.

08-07-2021
2

Situatie per 3 oktober 2021:
Alle w erkzaamheden zijn afgerond. De curator is in afw achting van de
definitieve vordering ter zake de pensioenverplichtingen van het UW V. Daarna
w ikkelt de curator het faillissement nader af.

07-10-2021
3

Situatie per 6 januari 2022:
De definitieve vordering ter zake de pensioenverplichtingen van het UW V is
tot op heden niet ingediend. Desalniettemin w ordt het faillissement nader
afgew ikkeld, omdat er geen uitdeling plaats zal vinden aan de concurrente
boedelcrediteuren.

06-01-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kunnen nog geen mededelingen w orden
gedaan over de termijn w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

09-04-2021
1

Situatie per 8 juli 2021:
In dit stadium van het faillissement kunnen nog geen mededelingen w orden
gedaan over de termijn w aarbinnen dit faillissement zal w orden afgew ikkeld.

08-07-2021
2

Situatie per 3 oktober 2021:
Nadat het UW V de definitieve vordering ter zake de pensioenverplichtingen
heeft ingediend, w ikkelt de curator het faillissement nader af.

07-10-2021
3

Situatie per 6 januari 2022:
Dit is het slotverslag.

06-01-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder punt 10.1

09-04-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

