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

R-C
Curator

8
11-05-2022
F.03/13/249
NL:TZ:0000012758:F001
13-08-2013

mr. P. Hoekstra
mr H.L.M. Houben

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dit betreft faillissementsverslag 5

16-05-2018
2

Dit betreft faillissementsverslag 6

16-05-2019
3

Dit betreft faillissementsverslag 7

11-11-2019
4

Dit betreft faillissementsverslag 8

12-05-2020
5

Dit betreft faillissementsverslag 9

11-05-2021
6

Dit betreft faillissementsverslag 10.

11-11-2021
7

Dit betreft faillissementsverslag 11.

11-05-2022
8

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
Faillissementsverslag 5:
Coda Nederland BV
Statutaire zetel te Amsterdam
Gevestigd en kantoorhoudende te 3701 AW Zeist, 2e Hogew eg 89A
Ingeschreven bij de kvK onder nummer 33300378

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo

Verslagperiode

16-05-2018
2

Verslagperiode
van
7-11-2017

16-05-2018
2

t/m
16-5-2018
van
17-5-2018

16-05-2019
3

t/m
16-5-2019
van
17-5-2019

11-11-2019
4

t/m
10-11-2019
van
11-11-2019

12-05-2020
5

t/m
11-5-2020
van
12-5-2020

11-05-2021
6

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

11-11-2021
7

t/m
11-11-2021
van
12-11-2021
t/m
11-5-2022

Bestede uren

11-05-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

38 uur 36 min

3

35 uur 54 min

4

30 uur 12 min

5

30 uur 36 min

6

15 uur 18 min

7

8 uur 42 min

8

1 uur 54 min

totaal

161 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 325,80 uur (t/m 15 mei 2019)

16-05-2019
3

Faillissementsverslag 7:
Bestede uren totaal: 356,80 uur

11-11-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Faillissementsverslag 7:
In het faillissement van Coda BVBA heeft op 12.09.2019 de vergadering der
schuldeisers plaatsgevonden. Hierbij is vastgesteld dat er geen uitkering zal
plaatsvinden aan de concurrente schuldeisers van Coda BVBA.

11-11-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Faillissementsverslag 5:
Indien een andere partij – naast Coda – ook claimt eigenaar te zijn van een
naburig recht, en daarmee dus ook aanspraak maakt op de daar bijbehorende
vergoeding, w ordt er gesproken van een "dubbele claim". De vergoeding w ordt
slechts door Sena uitgekeerd indien één van beide partijen kan aantonen
eigenaar te zijn van het naburige recht of indien partijen onderling een
overeenkomst sluiten met betrekking tot uitbetaling van de vergoeding.
De curator is w egens deze dubbele claims in contact getreden met
verschillende partijen die hebben aangegeven eigenaar te zijn van het
naburige recht ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst. Dit heeft

16-05-2018
2

tot op heden tot drie overeenkomsten geleid.
Faillissementsverslag 6:

16-05-2019
3

De curator w il (indien mogelijk) overgaan tot verkoop van de naburige rechten.
Tevens w enst zij ter zake de dubbele claims tot een oplossing te komen.
Hieromtrent is contact gelegd met SENA en dubbele claim-partijen.
Verkoopopbrengsten:
De naburige rechten zijn nog niet verkocht.
Tot op heden is een bedrag van in totaal EUR 51.012,30 aan vergoedingen
ontvangen van SENA.
Faillissementsverslag 7:

11-11-2019
4

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator met meerdere dubbele
claimpartijen een minnelijke regeling getroffen. Momenteel is de curator in
afw achting van de reactie van SENA omtrent deze minnelijke regelingen en de
verkoop van de (overige) naburige rechten.
Verkoopopbrengsten:
Tot op heden is een bedrag van in totaal EUR 51.438,72 aan vergoedingen
ontvangen van SENA.
Faillissementsverslag 8:

12-05-2020
5

In deze verslagperiode heeft de curator in overleg met SENA getracht enkele
minnelijke regelingen te laten uitvoeren. Daarbij zijn complicaties opgetreden
als gevolg van het feit dat in veel gevallen meer dan één partij naast Coda
claimt rechthebbende te zijn van het naburige recht. De curator voert over de
afhandeling van deze dubbele claims thans nog overleg met Sena en w acht
nog op de reactie van Sena. Daarnaast probeert de curator een minnelijke
regeling te treffen in verband met de verkoop van de (resterende) naburige
rechten.
Verkoopopbrengsten:
Tot op heden is een bedrag van in totaal EUR 52.128,35 aan vergoedingen
ontvangen van SENA.
Faillissementsverslag 9:

11-05-2021
6

In deze verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met Sena over de
afhandeling van de dubbele claims. Tevens is er veelvuldig overleg gevoerd in
verband met de verkoop van de (resterende) naburige rechten.
Faillissementsverslag 10:

11-11-2021
7

In deze verslagperiode heeft de curator de minnelijke regelingen met dubbele
claimpartijen administratief verw erkt. Daarnaast heeft de curator claims
vrijgegeven w aarbij meer dan één partij naast Coda claimt rechthebbende te
zijn op de naburige rechten. Er resteren thans geen dubbele claims. De curator
zal met Sena in overleg treden over de mogelijkheden om de (resterende)
naburige rechten te verkopen.
Faillissementsverslag 11:
De curator zal met Sena in overleg treden over de mogelijkheden om de
(resterende) naburige rechten te verkopen.

11-05-2022
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Faillissementsverslag 5:

16-05-2018
2

..., onderzoek door SENA gestuurde overzichten met claims en contact dubbele
claimpartijen.
Faillissementsverslag 6:

16-05-2019
3

Overleg met SENA en dubbele claim-partijen.
Faillissementsverslag 7:

11-11-2019
4

Overleg met SENA en dubbele claim-partijen.
Faillissementsverslag 8:

12-05-2020
5

Overleg met SENA, treffen regelingen dubbele claim-partijen.
Faillissementsverslag 9:

11-05-2021
6

Overleg met SENA, treffen regelingen dubbele claim-partijen.
Faillissementsverslag 10:

11-11-2021
7

Overleg met SENA, treffen regelingen dubbele claim-partijen. Administratieve
afhandeling dubbele claims.
Faillissementsverslag 11:

11-05-2022
8

Overleg met SENA, treffen regelingen dubbele claim-partijen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Faillissementsverslag 6:
Opbrengst:
In totaal is een bedrag van EUR 6.284,90 geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

16-05-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 35.746,71

16-05-2018
2

Toelichting
Faillissementsverslag 5:
Salaris curator p.m.
UW V ad EUR 35.746,71

€ 27.116,00

16-05-2019
3

Toelichting
Faillissementsverslag 6:
Op 15 juni 2018 is het UW V voorzien van een bedrag van EUR 8.630,71. De
restantvordering van het UW V bedraagt EUR 27.116,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 120.223,00

16-05-2018
2

Toelichting
Faillissementsverslag 5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 36.508,35

16-05-2018
2

Toelichting
Faillissementsverslag 5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Faillissementsverslag 5:
Niet van toepassing

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-05-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

16-05-2018
2

Toelichting
Faillissementsverslag 5

20

11-11-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 530.210,87

16-05-2018
2

Toelichting
Faillissementsverslag 5

€ 544.020,06

11-11-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Faillissementsverslag 6:
Incasseren van vergoedingen van SENA, verkopen van de naburige rechten en
treffen van minnelijke regeling met de dubbele claim-partijen.

16-05-2019
3

Faillissementsverslag 7:

11-11-2019
4

Incasseren van vergoedingen van SENA, verkopen van de naburige rechten en
treffen van minnelijke regeling met de dubbele claim-partijen.
Faillissementsverslag 8:

12-05-2020
5

Incasseren van vergoedingen van SENA, treffen van minnelijke regeling met de
dubbele claim-partijen, treffen van een minnelijke regeling met SENA in
verband met de verkoop van de (overige) naburige rechten.
Faillissementsverslag 9:

11-05-2021
6

Incasseren van vergoedingen van SENA, treffen van minnelijke regeling met de
dubbele claim-partijen, treffen van een minnelijke regeling met SENA in
verband met de verkoop van de (overige) naburige rechten.
Faillissementsverslag 10:

11-11-2021
7

Incasseren van vergoedingen van SENA, treffen van een minnelijke regeling
met SENA in verband met de verkoop van de (overige) naburige rechten.
Faillissementsverslag 11:

11-05-2022
8

Treffen van een minnelijke regeling met SENA in verband met de verkoop van
de (overige) naburige rechten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Faillissementsverslag 5:

16-05-2018
2

Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
11-11-2022

11-05-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Faillissementsverslag 5:

16-05-2018
2

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Faillissementsverslag 6:

16-05-2019
3

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Disclaimer:
Hoew el 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 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.
Faillissementsverslag 7:

11-11-2019

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

4

Disclaimer:
Hoew el 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 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.
Faillissementsverslag 8:

12-05-2020
5

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Disclaimer:
Hoew el 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 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.
Faillissementsverslag 9:

11-05-2021
6

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Disclaimer:
Hoew el 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 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.
Faillissementsverslag 10:

11-11-2021
7

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.
Faillissementsverslag 11:
Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

Disclaimer:
Hoew el 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 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.

11-05-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

