
            Pagina 1 van 15 
 

 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 (eindverslag) Datum: 21 oktober 2016 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl 

aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit 

fysieke verslag. 

Gegevens onderneming Kasteelpark Arcen B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende/zaakdoende te (5944 BE) Arcen aan de 

Lingsforterweg 26,  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer 08160256. 

  

Faillissementsnummer 04/12/266 F (12/9 S) 

Datum uitspraak 20 september 2012 (surseance op 7 september 2012) 

  

Curator mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris mr. M.J.A.G. van Baal  

  

Activiteiten onderneming Exploitatie kasteeltuinen en kasteelpark Arcen, inclusief 

horeca.  

Omzetgegevens 2009/2010: € 2.457.872,- 

2010/2011: € 1.972.287,- 

2011/2012: € 1.012.957,- (tot en met juni 2012, interne 

cijfers) 

Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. 

Personeel gemiddeld 

aantal 

Omstreeks 14 vaste krachten en 27 flexkrachten. 

  

Boedelrekening 56.69.07.860 

Gerealiseerd actief € 357.337,40 

Actief per verslagdatum € 152.839,87 (per 21 oktober 2016) 

  

Verslagperiode 1 april 2016 - afwikkeling 

Bestede uren in 

verslagperiode 

11 uur  

Bestede uren Totaal 486 uur en 30 minuten  

WIJZINGINGEN / AANVULLINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG 

WORDEN HIERNA VETGEDRUK WEERGEGEVEN. 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

Enig aandeelhouder van Kasteelpark Arcen B.V. is Aurelion 

Erfgoed B.V., de vennootschap waarbinnen de erfpacht van 

de kasteeltuinen en opstallen is ondergebracht.  

Bestuurder van Kasteelpark Arcen B.V. is Nova Natura B.V., 

een holding vennootschap, waarvan 

aandeelhouder/bestuurder is de Stichting behoud Kasteel 

en Kasteeltuinen Arcen. Van laatstgenoemde stichting is de 

heer P.S.R. Wolters bestuurder/voorzitter.  
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1.2 Winst en verlies 2009/2010: € - 253.097,- 

2010/2011: € - 131.274,- 

2011/2012: € - 474.190,56 (tot en met juni 2012, interne 

cijfers) 

Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. 

1.3  Balanstotaal 2009/2010: € 2.351.521,- 

2010/2011: € 1.905.114,- 

2011/2012: € 1.325.745,- (tot en met juni 2012, interne 

cijfers) 

Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober 

1.4 Lopende procedures Per datum faillissement liep er één procedure bij de 

rechtbank, sector kanton, welke procedure de afwikkeling 

van een arbeidsrelatie betrof. Deze procedure is vanwege 

het faillissement geschorst. 

1.5  Verzekeringen De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de lopende 

verzekeringen en zorg gedragen voor een continuering van 

de verzekeringsdekking. 

Verslag 2: 

Na het staken van de exploitatie zijn de daarvoor in 

aanmerking komende verzekeringen beëindigd; na verkoop 

van de activa heeft een verdere afwikkeling van de nog 

lopende verzekeringen plaatsgevonden. 

1.6 Huur De gefailleerde vennootschap is huurder van de 

kasteeltuinen inclusief de opstallen. De huurovereenkomst 

werd inmiddels door de curator opgezegd en de 

huurovereenkomst eindigt daarmee per 31 december 2012. 

Verhuurder is de gelieerde vennootschap Aurelion Erfgoed 

B.V., die op haar beurt erfpachter is van de kasteeltuinen 

en opstallen in haar relatie met de Stichting het Limburgs 

Landschap, de erfverpachter. 

In de afgelopen periode is er tussen de curator, Aurelion 

Erfgoed B.V., de Stichting het Limburgs Landschap en de 

Rabobank (als betrokken financier/hypotheekhouder) 

overleg gevoerd ter zake de aspecten van onderhoud, 

behoud en beveiliging en zijn tussen betrokken partijen 

afspraken gemaakt. Dit overleg zal in de komende periode 

worden voortgezet met het oog op de aflopende 

huurovereenkomst en de vooralsnog onduidelijke toekomst 

voor de kasteeltuinen. 

Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode is er overeenstemming 

bereikt over een beëindiging van de erfpachtrelatie tussen 

Aurelion Erfgoed B.V. en de Stichting het Limburgs 

Landschap, een verkoop van de activa van de gefailleerde 

vennootschap aan de Stichting het Limburgs Landschap en 

daarmee ook een beëindiging van de huurrelatie per begin 
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december 2012. 

1.7  Oorzaak 

faillissement 

De bewindvoerder/curator heeft gesprekken gevoerd met 

alle bij het faillissement betrokken actoren, meer in het 

bijzonder de directie/aandeelhouder, het lokaal 

management, de Rabobank en de Stichting het Limburgs 

Landschap. 

De directie/aandeelhouder heeft de bewindvoerder/curator 

de navolgende achtergrond geschetst als oorzaak voor het 

aanvragen van de voorlopige surseance van betaling, die 

uiteindelijk is uitgemond in een faillissement. 

De betrokken aandeelhouder heeft de erfpacht ter zake de 

kasteeltuinen en opstallen, alsmede de exploitatie per 2007 

verworven uit het eerdere faillissement van Kasteelpark 

Arcen; de aankoop en opstart van de exploitatie is 

gefinancierd door de Rabobank Epe. 

De erfpacht is ondergebracht in Aurelion Erfgoed B.V., de 

aandeelhouder van Kasteelpark Arcen B.V.; Kasteelpark 

Arcen B.V. heeft als huurder van de kasteeltuinen en 

opstallen de exploitatie ter hand genomen en deze 

exploitatie tot onlangs gedreven. 

In het kader van de erfpacht rust het onderhoud van de 

kasteeltuinen en opstallen (kasteel, koetshuis, poortgebouw 

e.d.) op de erfpachter, die zulks deels heeft doorgelegd aan 

Kasteelpark Arcen B.V. dan wel voor wat betreft de 

financiering daarvan afhankelijk was van de exploitatie van 

Kasteelpark Arcen B.V.. 

Om het concept van de kasteeltuinen en de exploitatie 

daarvan vorm te geven en uit te rollen is er flink 

geïnvesteerd in het concept en de marketing; de cashflow 

van Kasteelpark Arcen B.V. gaf daartoe onvoldoende 

ruimte, zodat de aandeelhouder op dit punt is 

bijgesprongen. 

De markt heeft sinds 2008 niet meegezeten, hetgeen zijn 

weerslag heeft gehad op de exploitatie.  

Om de exploitatie beter beheersbaar te maken werd 

besloten om de bedrijfsvoering meer te centraliseren en is 

het personeel afgebouwd naar uiteindelijk 14 vaste 

krachten. Ook is er besloten tot een wintersluiting in de 

periode 1 november tot 1 april, maar dit alles heeft 

uiteindelijk niet de benodigde cashflow gebracht. 

In 2011 heeft de Rabobank het krediet opgezegd en vanaf 

dat moment is getracht om een koper te vinden voor de 

kasteeltuinen (de erfpacht en de exploitatie), maar dit is 

niet gelukt. 

Hoewel werd gehoopt op een positief effect van de Floriade, 

laten de bezoekersaantallen van seizoen 2012 een 
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teruggang zien van 25%, waarmee de exploitatie over 2012 

fors verliesgevend is geworden. 

Medio juli 2012 heeft de Rabobank na een periode van 

“gedogen” de kredietrelatie opnieuw opgezegd. 

 

Nadat de Stichting het Limburgs Landschap op 31 augustus 

2012 de erfpachtrelatie met Aurelion Erfgoed B.V. heeft 

opgezegd vanwege het door de Stichting het Limburgs 

Landschap geconstateerde achterstallig onderhoud, dat 

blijkens haar becijfering in de miljoenen euro’s zou lopen, 

heeft de directie van Kasteelpark Arcen B.V. besloten om de 

voorlopige surseance van betaling aan te vragen. Dit laatste 

is gebeurd op 7 september 2012. 

Vervolgens heeft de bewindvoerder samen met de directie 

een inventarisatie gemaakt van de problematiek en 

allereerst daar waar nodig noodverbanden aangelegd om de 

exploitatie te kunnen borgen en met name het reeds 

geplande evenement (de Elf Fantasy Fair) doorgang te 

kunnen laten vinden. Voorts heeft de bewindvoerder 

gesprekken gevoerd met Aurelion Erfgoed B.V., de Stichting 

het Limburgs Landschap en de Rabobank, waaruit is 

gebleken dat een structurele oplossing op korte termijn niet 

haalbaar is en de per datum surseance van betaling 

betrokken crediteuren op termijn niet zouden kunnen 

worden voldaan. Een en ander heeft er in geresulteerd dat 

de bewindvoerder samen met de directie de omzetting van 

de surseance van betaling in een faillissement heeft 

verzocht. De rechtbank heeft het faillissement op 20 

september 2012 uitgesproken. 

 Werkzaamheden Besprekingen met directie/aandeelhouder, Aurelion Erfgoed 

B.V., de Stichting het Limburgs Landschap en de Rabobank. 

Overleg me het lokale management en de controller. 

Bestudering van de aangereikte financiële documentatie. 

Communicatie met het kantongerecht. Afstemming met de 

verzekeringstussenpersoon na beoordeling van het pakket 

aan verzekeringen. Telefonisch overleg en correspondentie 

met de verhuurder. 

Verslag 2: 

Er zijn diverse besprekingen gevoerd met Aurelion Erfgoed 

B.V., de Stichting het Limburgs Landschap en de Rabobank 

ter zake de beëindiging van de huurovereenkomst.  

Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 

verzekeringstussenpersoon met een afwikkeling van de 

verzekeringen na het staken van de exploitatie 

respectievelijk na verkoop van de activa. 
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2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

41 werknemers. Het betrof 14 vaste krachten en 27 

flexkrachten. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Aantal werknemers in lijn met het hiervoor genoemde 

aantal. 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

21 september 2012 

 Werkzaamheden Zowel tijdens de surseance van betaling als in het kader 

van de omzetting in het faillissement hebben er 

bijeenkomsten met het personeel plaatsgevonden. Vanuit 

de boedel is tijdens de surseance-periode aan de vaste 

medewerkers het voorschot salaris voor de maand 

september 2012 voldaan en heeft aan de oproepkrachten 

die na datum surseance van betaling nog enige tijd zijn 

ingezet een voorschotbetaling ter zake de uren vanaf datum 

surseance tot en met 16 september 2012 plaatsgevonden. 

Voorts heeft er afstemming met het UWV plaatsgevonden 

en heeft het UWV zorg gedragen voor een collectieve intake 

in het kader van de loongarantieregeling.  

Het vaste personeel zal nog tot aan het einde van de 

opzegtermijn werkzaamheden verrichten, om aldus de 

afwikkeling van goederen van derden mogelijk te maken en 

de kasteeltuinen zoveel mogelijk winterklaar te kunnen 

maken. Daartoe zullen de Rabobank en de Stichting het 

Limburgs Landschap een boedelvergoeding aan de boedel 

betalen, nu laatstgenoemde werkzaamheden met name in 

hun belang worden verzorgd. 

Verslag 2: 

Gedurende de maand oktober 2012 heeft het personeel de 

hierboven genoemde nadere werkzaamheden verricht en 

daarmee het park winterklaar gemaakt en ontmanteld. 

In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse vragen van 

het personeel beantwoord en heeft er nog afstemming met 

het UWV plaatsgevonden. 

Verslag 3: 

Correspondentie en communicatie met het personeel in 

verband met de jaarafrekening. Communicatie met het 

UWV. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving N.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 



            Pagina 6 van 15 
 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De gefailleerde vennootschap is eigenaar van de complete 

horeca-inventaris (keukens en toebehoren), 

kantoorinventaris en werkmaterieel. 

Verslag 2: 

Aanvullend op de hiervoor genoemde bedrijfsmiddelen is 

gebleken dat de boedel ook aanspraak kon maken op –een 

gedeelte van – de parkinrichting, zodat ook deze activa in 

de afwikkeling zijn meegenomen. 

Verslag 3: 

In de verkoop van de bedrijfsmiddelen bleek een 

(grasmaaier) te zijn begrepen, welke per datum 

faillissement reeds niet meer aanwezig was. De koper van 

de activa heeft ter zake dit actief dan ook ten onrechte een 

koopsom voldaan ad € 4.400,-, hetgeen na verificatie van 

een en ander is gecorrigeerd en heeft geleid tot een 

terugbetaling van dit bedrag aan de koper van de activa. 

3.6 Verkoopopbrengst Opbrengst verkoop horeca-inventaris/kantoorinventaris / 

werkmaterieel:                             € 95.000,- 

Opbrengst verkoop parkinrichting: € 40.000,- 

 

Verslag 3: 

De opbrengst verkoop horeca-inventaris/  

kantoorinventaris/werkmaterieel bedraagt na correctie 

derhalve € 90.600,-. 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

Vanwege het bodemvoorrecht van de belastingsdienst zal 

de opbrengst van de bodemzaken via de boedel worden 

afgewikkeld. 

Verslag 2: 

Vanwege de toestand van de boedel en het ontbreken van 

een toereikend vrij actief komt de gehele opbrengst van de 

bodemzaken toe aan de boedel. 

  Werkzaamheden De curator is gestart met het maken van een inventarisatie 

van de activa die toebehoren aan de gefailleerde 

vennootschap. Daartoe zal ook een taxateur worden 

ingeschakeld. 

Verslag 2: 

Een nadere inventarisatie en taxatie van de activa, zulks in 

overleg met de Rabobank. Ter zake de verkoop van de 

activa zijn gesprekken en onderhandelingen gevoerd met 

de Stichting het Limburgs Landschap, hetgeen uiteindelijk 

heeft geresulteerd in een totaalafwikkeling per begin 
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december 2012. 

Verslag 3: 

Nader overleg met de koper van de activa; overleg met 

taxateur en correctie/restitutie koopsom grasmaaier. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving N.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Dieren 

In het kasteelpark Arcen waren een aantal dieren 

(omstreeks 80 stuks) aanwezig. Kasteelpark Arcen B.V. 

heeft de status van een dierentuin. Omdat gelet op de 

daartoe relevante wet- en regelgeving de vrije handel in 

beschermde diersoorten niet mogelijk is, heeft de curator 

met toestemming van de rechter-commissaris besloten om 

de dierencollectie onder te brengen bij een Nederlandse 

dierentuin, zodat aldus het dierenwelzijn kan worden 

gewaarborgd. In dit kader zal de dierencollectie op korte 

termijn worden overgeplaatst. 

Verslag 2: 

De dieren zijn gefaseerd verplaatst naar andere 

dierentuinen in Nederland, waarbij de dierencurator van een 

aan Kasteelpark Arcen B.V. gelieerde dierentuin voor de 

begeleiding en afwikkeling heeft zorggedragen. Verplaatsing 

van de dieren heeft plaatsgevonden conform de geldende 

wet– en regelgeving en nadat de ter zake benodigde 

vergunningen werden verkregen.  

Kasgeld 

Per datum surseance van betaling was een substantieel 

bedrag in kas aanwezig; het kasgeld is afgestort op de 

boedelrekening. 

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden Overleg en correspondentie met de dierencurator van de 

dierentuin die de dierencollectie zal overnemen; 

beoordeling van de relevante wet- en regelgeving en 

afstemming met het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Innovatie. 

Verslag 2: 

Nader overleg en afstemming met de betrokken 

dierencurator en communicatie met het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Innovatie. 

Verslag 3: 
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Afrondend overleg met de betrokken dierencurator en het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Innovatie. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum surseance van betaling bedroeg het totaalbedrag 

aan openstaande debiteuren omstreeks € 12.000,-.  

Verslag 3: 

Na verdere inventarisatie is gebleken dat het bedrag aan 

debiteuren per datum surseance van betaling € 18.484,25 

bedroeg. 

4.2 Opbrengst tot heden Nog te inventariseren 

Verslag 3: 

In totaal werd over het tijdvak tot en met 30 juni 2013 een 

bedrag ad € 9.197,- geïncasseerd. 

4.3 Boedelbijdrage Met de  Rabobank, betrokken als pandhouder, is de 

afspraak gemaakt dat de debiteuren vooralsnog niet actief 

worden benaderd; over de betalingen vanaf datum 

surseance van betaling zal de Rabobank aan de boedel een 

boedelbijdrage voldoen ad 5%. 

Verslag 3: 

Tegen het einde van de afgelopen verslagperiode werd een 

tussentijdse afrekening gemaakt met de Rabobank 

(Pandhouder). Aan de boedel is in dat kader een 

boedelvergoeding ad € 459,85 toegekomen.  

 Werkzaamheden Overleg met de Rabobank. Eerste inventarisatie van de 

debiteurenpositie. 

Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenpositie 

nader in kaart gebracht en is nagegaan binnen de bancaire 

administratie van de gefailleerde vennootschap welke 

debiteuren inmiddels hun verplichtingen zijn nagekomen. 

Buiten de verslagperiode om heeft een nadere 

inventarisatie plaatsgevonden, op basis waarvan thans in 

overleg zal worden getreden met de Rabobank 

(pandhouder) ter zake een verdere afwikkeling en 

afrekening tussen de bank en de boedel. 

Verslag 3: 

Een verdere inventarisatie van de debiteuren. Tussentijdse 

afrekening met de Rabobank voor wat betreft het tijdvak 

tot en met medio juni 2013. 

Tevens zijn nadere afspraken gemaakt met de Rabobank 

ter zake de (activa)inning van de resterende debiteuren, 

waarbij de te realiseren opbrengst op 50%/50% basis 

tussen de pandhouder en boedel zal worden gedeeld. Het te 

incasseren bedrag, verdeeld over een groot aantal 
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particuliere (deels buitenlandse) debiteuren bedraagt nog 

€ 9.287,25. 

Verslag 4:  

In de afgelopen verslagperiode werd de debiteureninning 

afgerond. De ontvangsten alsmede oninbare vorderingen 

worden thans vastgelegd in het kader van een afrondende 

rekening en verantwoording en afwikkeling met de 

Rabobank (pandhouder).  

Gebleken is dat het gros van de debiteuren oninbaar zijn; 

een groot aantal debiteuren heeft betrekking op de verkoop 

van kaarten die vanwege het faillissement geen waarde 

meer hebben. Daarnaast betreffen de nog resterende 

debiteuren zeer kleine posten, waarvoor verdere 

(juridische) acties qua kosten niet opwegen tegen de 

mogelijke beperkte baten.  

Verslag 5: 

In de afgelopen periode zijn nog enkele resterende 

debiteurenposities afgewikkeld. Daarnaast heeft de 

financiële eindafwikkeling met de Rabobank (pandhouder) 

plaatsgevonden. 

Verslag 6: 

In de afgelopen periode is nog een onverschuldigde 

debiteurenbetaling afgewikkeld.  

 

5 Bank / 

zekerheden 

   

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

De Rabobank is als financier betrokken en heeft in dat 

kader een bedrag ad omstreeks € 2.400.000,- te vorderen 

van de gefailleerde vennootschap; daarnaast is de 

gefailleerde vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de 

bancaire verplichtingen van een aantal andere (voorheen) 

gelieerde vennootschappen. 

5.2 Leasecontracten Er lopen leasecontracten en bruikleenovereenkomsten ter 

zake een auto en horeca-inventaris. Deze contracten 

worden thans afgewikkeld; de goederen van derden zijn of 

gaan retour.  

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

De Rabobank is pandhouder ter zake de bodemzaken, 

voorraad en de vorderingen op derden. Daarnaast is de 

Rabobank betrokken als hypotheekhouder ter zake het 

recht van erfpacht, maar dit speelt formeel in haar relatie 

tot Aurelion Erfgoed B.V.. 

5.4 Separistenpositie Ter zake de uitwinning van de activa voert de boedel 

overleg met de Rabobank; gelet op het feit dat het 

merendeel van de activa bodemzaken zijn zal deze 

afwikkeling primair door / vanuit de boedel plaatsvinden. 
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5.5 Boedelbijdragen Daar waar dit aan de orde is zal de separatistenregeling 

worden gehanteerd. 

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

Er spelen geen eigendomsvoorbehouden; wel zijn een groot 

aantal derden betrokken als eigenaar van 

(bruikleen)goederen. Inmiddels is een afwikkeldag gepland, 

om aldus de goederen van derden te kunnen uitleveren. 

5.7 Reclamerechten - 

5.8 Retentierechten - 

 Werkzaamheden Overleg en correspondentie met de Rabobank. 

Correspondentie met leasemaatschappij en verhuurders van 

roerende zaken. Voorbereiding afwikkeling rechten van 

derden. 

Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode heeft er frequent 

(telefonisch) overleg plaatsgevonden met de Rabobank om 

tot een afwikkeling van de diverse activa te komen. Tevens 

is samen met de Rabobank gestreefd naar een 

totaaloplossing voor de kasteeltuinen, hetgeen uiteindelijk 

in samenspraak met Aurelion Erfgoed B.V. en de Stichting 

het Limburgs Landschap is gerealiseerd. 

In de afgelopen verslagperiode zijn tevens de 

eigendomsrechten van derden afgewikkeld; betrokken 

derden hebben hun eigendommen opgehaald tijdens een 

afwikkeldag. In dat kader zijn ook de lopende 

leasecontracten en bruikleenovereenkomsten ter zake met 

name horeca-inventaris afgewikkeld. 

Verslag 3: 

In de afgelopen verslagperiode heeft er telefonische en 

schriftelijke afstemming met de Rabobank plaatsgevonden 

ter zake enerzijds de debiteureninning en anderzijds de 

afwikkeling en afrekening van de kosten die gemoeid zijn 

gegaan met het tijdelijk behoud en beheer van het 

kasteelpark  gedurende (met name) de maanden oktober 

en november 2012. Financiële afwikkeling ter zake heeft 

plaatsgevonden. 

 

6 Doorstart / 

voortzetten 

  

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

Tot 1 oktober 2012 zijn de activiteiten van het Kasteelpark 

Arcen B.V. voortgezet en is het park toegankelijk gehouden 

voor het publiek. Direct na datum surseance van betaling 

zijn daartoe met betrokken partijen (leveranciers) 

afspraken gemaakt waardoor een tijdelijke voortzetting van 

de activiteiten kon worden gewaarborgd. In het tweede 
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weekend nadat de surseance van betaling is uitgesproken 

heeft het reeds geplande evenement Elf Fantasy Fair 

doorgang kunnen vinden; dit evenement werd door een 

derde partij georganiseerd in de kasteeltuinen, waarbij de 

horecafaciliteiten, de kasteeltuinen en het parkeerterrein 

van de gefailleerde vennootschap werden ingezet. Dit 

evenement is conform begroting/prognose gedraaid en 

heeft aldus een positief rendement (exclusief 

personeelslasten) ad omstreeks € 50.000,- in de boedel 

opgeleverd. 

Vanwege de opzegtermijn van het personeel en de 

ophanden zijnde winter is besloten om het park per 1 

oktober 2012 voor het publiek te sluiten en gedurende de 

maand oktober winterklaar te maken. Ter zake dit laatste 

heeft afstemming plaatsgevonden met de Rabobank en de 

stichting het Limburgs Landschap en hebben beide partijen 

een boedelbijdrage toegezegd. Ook is met laatstgenoemde 

partijen een verdeelsleutel afgesproken voor de kosten van 

gas, elektra, water, beveiliging en verzekering, zodat ook 

een continuering daarvan voorlopig gewaarborgd is. 

Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode zijn de exploitatiecijfers 

uitgewerkt, zowel voor wat betreft het evenement Elf 

Fantasy Fair als voor wat betreft de reguliere exploitatie. 

Het door de boedel gerealiseerde resultaat bedroeg 

€ 35.518,-. respectievelijk € 39.156,-, derhalve in totaal 

€ 74.674,-. 

De kosten van behoud en onderhoud zijn inmiddels vanuit 

de boedel afgerekend met de betrokken crediteuren; de 

Rabobank en de Stichting het Limburgs Landschap hebben 

beiden een boedelbijdrage voldaan ad € 6.000,-; met de 

Rabobank dient nog een eindafrekening te worden gemaakt 

over de kosten van behoud en onderhoud gerelateerd aan 

de door enerzijds de boedel en anderzijds de Rabobank 

gerealiseerde opbrengsten bij de afwikkeling van de activa 

(inclusief de erfpacht).  

Verslag 3: 

In de afgelopen verslagperiode zijn de kosten van behoud 

en beheer van het kasteelpark in kaart gebracht en heeft 

ter zake een afrekening (naar rato) met de Rabobank 

plaatsgevonden. Tevens heeft een afwikkeling 

plaatsgevonden van de doorlopende (nuts-)verplichtingen 

en is restitutie van een ter zake voldane waarborgsom 

gerealiseerd. 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

De financiële verslaglegging volgt bij het eerstvolgende 

verslag. 
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Verslag 2/3: 

De financiële verslaglegging is opgenomen in het financieel 

verslag dat hoort bij dit faillissementsverslag. 

 Werkzaamheden Besprekingen met directie, lokaal management, Rabobank 

en de Stichting het Limburgs Landschap. Bespreking met de 

Stichting Elf Fantasy Fair. Telefonisch overleg en 

correspondentie met alle betrokken leveranciers om de 

exploitatie in goede banen te leiden. 

Het opzetten en voeren van een boedeladministratie, 

gesplitst in de reguliere exploitatie en de exploitatie van het 

evenement Elf Fantasy Fair. 

Verslag 2: 

Besprekingen met directie, lokaal management, Rabobank, 

de Stichting het Limburgs Landschap en andere bij de 

tijdelijke voortzetting betrokken partijen. 

Het uitwerken van de boedeladministratie, kasadminis-

tratie en de exploitatieoverzichten van enerzijds de 

reguliere exploitatie en anderzijds het evenement Elf 

Fantasy Fair. Daarnaast het financieel afwikkelen van de 

verplichtingen die betrekking hebben op de periode van 

tijdelijk voortzetting en de kosten ter zake behoud en 

onderhoud van de kasteeltuinen. 

Verslag 3: 

Nadere uitwerking van de boedeladministratie en de 

exploitatieoverzichten, met name voor wat betreft de 

exploitatie ter zake behoud en beheer van het kasteelpark. 

Overleg ter zake met betrokken (nuts)leveranciers, de 

Rabobank en derden. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Een doorstart van de activiteiten van de gefailleerde 

vennootschap is op dit moment niet aan de orde. Er hebben 

zich vooralsnog geen doorstartkandidaten gemeld.  

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De boekhouding van de gefailleerde vennootschap is 

bijgewerkt en toegankelijk. Het onderzoek binnen de 

boekhouding heeft zich thans beperkt tot het verzamelen 

van informatie en een quickscan daarvan. 

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

Deponering van de jaarrekeningen heeft sedert de 

oprichting in 2007 telkens tijdig plaatsgevonden.  
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7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

N.v.t. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Nog te onderzoeken; een eventuele vordering tot 

volstorting was echter per datum surseance van betaling 

reeds verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken als regulier onderdeel van het 

rechtmatigheidsonderzoek. 

Verslag 6: 

Er zijn geen redenen of omstandigheden gebleken die 

nopen tot enigerlei actie op grond van kennelijk 

onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken als regulier onderdeel van het 

rechtmatigheidsonderzoek. 

Verslag 6: 

Er zijn geen redenen of omstandigheden gebleken die 

nopen tot enigerlei actie ter zake paulianeus handelen. 

 Werkzaamheden Verslag 1/2: 

Het verzamelen van de relevante administratieve 

bescheiden; quickscan binnen de verkregen administratie. 

Verslag 5: 

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten in dit 

faillissement loopt. Afronding wordt komende 

verslagperiode verwacht. 

Verslag 6: 

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten is 

afgerond; er zijn geen redenen gebleken om nadere acties 

(jegens derden) te nemen. 

De curator dient thans nog een administratief aspect af te 

ronden, te weten de afwikkeling van een rekening-

courantaanspraak op een gelieerde stichting. 

Verslag 8: 

De afwikkeling van een rekening-courant aanspraak op een 

gelieerde – naar blijkt inmiddels geliquideerde – stichting 

behoeft nog enig onderzoek; overigens bestaat niet de 

verwachting dat ter zake deze aanspraak nog enige betaling 

kan worden gerealiseerd. 

Verslag 9: 

Inmiddels is genoegzaam gebleken dat de rekening-

courant aanspraak op een gelieerde, inmiddels 

geliquideerde, stichting oninbaar is. Betreffende 

rekening-courant aanspraak is in 2010 ontstaan door 

de voorfinanciering vanuit gefailleerde van een door 

de stichting georganiseerd event. De voor dit event 

door de stichting aangevraagde subsidie is 

uiteindelijk niet toegekend, waarmee voor de 

stichting de mogelijkheid ontbrak om de rekening-
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courant relatie met gefailleerde af te wikkelen.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 76.035,60 (boedelvordering UWV) en 

€ 2.204,00 (concurrente boedelvordering managementfee). 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

€ 192.132,- 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 48.692,16 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

€ 3.484,02 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

87 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 11.348.486,22 De gefailleerde vennootschap is tevens 

hoofdelijk aansprakelijk voor de bancaire schulden van de 

aan haar (eerder) gelieerde vennootschappen jegens de 

bank. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog onbekend, maar op basis van de huidige informatie zal 

in ieder geval een uitkering aan concurrente crediteuren 

niet mogelijk zijn. 

Verslag 8/9: 

De verwachting is dat het faillissement in de 

komende verslagperiode administratief en financieel 

kan worden afgewikkeld; het faillissement zal 

vereenvoudigd worden afgewikkeld met een 

gedeeltelijke uitkering aan de (hoog) preferente 

crediteuren. 

 Werkzaamheden Inventarisatie en correspondentie met crediteuren. 

Verslag 2: 

Een nadere inventarisatie en correspondentie met 

crediteuren; correspondentie met de belastingdienst. 

Afwikkeling eigendomsrechten. 

Verslag 3: 

Correspondentie met (boedel)crediteuren; nagekomen 

discussie ter zake eigendomsvoorbehoud, het verzorgen 

van aangiftes ter zake heffingen. 

Verslag 4 / Verslag 5: 

Correspondentie met (boedel)crediteuren en 

belastingdienst. 

Verslag 8: 

Correspondentie en telefonisch overleg met belastingdienst 

in verband met het corrigeren en vaststellen van de juiste 

fiscale vorderingen, zulks in de opmaat naar de 

vereenvoudigde afwikkeling van dit faillissement. 
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9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

- 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

De afwikkeling van het faillissement wordt in de 

komende verslagperiode verwacht. Het faillissement 

wordt met dit eindverslag gereed gemaakt voor 

vereenvoudigde afwikkeling. 

10.2  Plan van aanpak - administratieve en financiële afwikkeling 

faillissement.  

10.3 Indiening volgend 

verslag 

Medio maart 2017, tenzij afwikkeling eerder kan 

plaatsvinden. 

 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris, bestuurder en Kamer 

van Koophandel. 

Verslag 2/3/4/5/6/7/8/9: 

Correspondentie rechter-commissaris en (financiële) 

verslaglegging. 

 

Weert, 21 oktober 2016  

 

 

 

Mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de 

informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, 

staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is 

immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan 

ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven 

voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

 

 

 

 


