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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Artamuse
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Gegevens onderneming
Stichting Artamuse
Statutair gevestigd Sittard-Geleen
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Doctor Stassenstraat 88, 6191 VP Beek
Correspondentieadres: Postbus 499, 6160 AL Geleen
KvK-nummer 41071135
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Activiteiten onderneming
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) / aanleren van
instrumentale vaardigheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 516.339,00

€ -5.423.262,00

€ 1.124.932,00

2017

€ 498.830,00

€ -45.293,00

€ 341.124,00

2018

€ 488.973,00

€ 778.397,00

€ 966.950,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
In het jaarverslag 2019 w ordt op de financiële resultaten de volgende
toelichting gegeven:
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“De verslaglegging van de financiële resultaten w ijkt af van w at tot nu toe
gebruikelijk w as, omdat de jaarrekening opgesteld is volgens de grondslagen
van liquidatie. Dit heeft met name bij de incidentele baten en lasten een aantal
gevolgen, zoals w aardering van activa op liquidatiew aarde, het verw achte
exploitatieresultaat tot de datum afw ikkeling 2020 en de personele
frictiekosten. Het is van belang te vermelden, dat het financiële resultaat over
2019 een positief resultaat gew eest w as, als de gemeente Sittard-Geleen er
voor had gekozen de subsidierelatie met Artamuse te continueren en de
jaarrekening w as opgesteld naar de t/m 2018 gebruikelijke grondslagen. In
dat geval hadden w e een ‘normaal’ positief resultaat over 2019 van €
171.369,- kunnen rapporteren. Het resultaat na het verw erken van de omslag
van continuïteit naar liquidatiew aarde bedraagt € 5.423.262,= negatief.”

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-11-2020
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Boedelsaldo
€ 1.670,23

05-11-2020
1

€ 562.170,55

04-02-2021
2

€ 559.185,63

04-05-2021
3

€ 438.270,15

03-11-2021
4

€ 436.554,49

03-05-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-9-2020

05-11-2020
1

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

04-02-2021
2

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

04-05-2021
3

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

03-11-2021
4

t/m
3-11-2021
van
4-11-2021

03-05-2022
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t/m
3-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 51 min

2

106 uur 3 min

3

116 uur 45 min

4

105 uur 48 min

5

7 uur 57 min

totaal

430 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren hebben zow el betrekking op de surseance-periode als de
faillissementsperiode.
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In de bestede uren van de vierde verslagperiode zijn uren inbegrepen die nog
betrekking hadden op de eerste drie verslagperiodes, maar niet meer in het
verslag gecorrigeerd konden w orden.

03-11-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De stichting Artamuse is opgericht op 31 december 1963 en stelt zich ten doel
een zo breed mogelijk aanbod in muziek en dans aan te bieden en te
stimuleren, zow el in de vorm van onderw ijs als door middel van
ondersteunende activiteiten. De raad van bestuur w ordt gevormd door
(interim) bestuurder R.L.J.J. Janssen. De leden van de raad van toezicht zijn L.J.
Urlings (voorzitter), M.M.T.H. Janssen (vice-voorzitter) en J.P. Haagmans (lid).
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1.2 Lopende procedures
Er loopt een (bestuursrechtelijke) beroepsprocedure bij de rechtbank Limburg,
locatie Roermond.
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Zie 9.1 voor meer informatie.

04-02-2021
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1.3 Verzekeringen
De afgesloten verzekeringen w orden voortgezet voor zover dit in het belang
van de boedel is.
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De verzekeringen zijn, zodra ze niet meer nodig w aren, door de curator
beëindigd.

04-02-2021
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1.4 Huur
Er zijn geen lopende huurcontracten meer.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Artamuse ontleende haar bestaansrecht in grote mate aan door de gemeenten
Stein, Beek en Sittard-Geleen verstrekte subsidies ten behoeve van dans- en
muziekonderw ijs en cultuureducatie. In april 2019 heeft de gemeente SittardGeleen besloten de subsidie aan Artamuse geleidelijk af te bouw en tot 0.
Hierdoor viel voor Artamuse circa 70% van haar inkomsten w eg. Artamuse
heeft zow el in als buiten rechte geprobeerd het besluit van de gemeente
Sittard-Geleen aan te vechten, echter zonder resultaat. Hierdoor w as het niet
verantw oord om in het najaar van 2020 te beginnen aan een nieuw
cursusjaar, immers te voorzien w as dat de stichting gaandew eg haar
verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De directie zag zich daardoor
genoodzaakt het personeel te ontslaan, de activiteiten per 1 september 2020
te beëindigen en de surséance aan te vragen.
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De voorlopige surséance w erd op 3 september 2020 uitgesproken met
aanstelling van mr. M.M.H.J. Rompelberg als bew indvoerder. Tijdens de
surséance is gebleken dat een doorstart van de stichting niet haalbaar w as.
Bovendien stelde de bew indvoerder vast dat de stichting (op termijn) haar
schuldeisers niet zou kunnen bevredigen en zij bovendien verkeerde in de
toestand van hebben opgehouden te betalen. Derhalve is op verzoek van de
bew indvoerder de surséance op 8 oktober 2020 omgezet naar faillissement
met aanstelling van mr. M.M.H.J. Rompelberg als curator.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36
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Toelichting
Personeelsleden
Artamuse had tot recent 36 w erknemers in dienst. De dienstverbanden van
deze w erknemers zijn voorafgaand aan de surséance met toestemming van
het UW V op bedrijfseconomische gronden beëindigd. Ten tijde van het
faillissement w aren er dus geen w erknemers meer in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
(Voor)overleg directie.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Stichting Artamuse is géén eigenaar van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 181,50

€ 0,00

€ 63.625,00

€ 0,00

Laptop

€ 242,00

€ 0,00

Tw ee gitaren

€ 363,00

€ 0,00

Inventaris Herenhof

€ 605,00

€ 0,00

€ 65.016,50

€ 0,00

14 theaterlampen
Instrumenten + inventaris locaties Beek, Stein en
Soons Opslag Geleen

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen bestaan uit (kantoor)inventaris en een grote
hoeveelheid muziekinstrumenten die momenteel op verschillende locaties
liggen opgeslagen. Een klein deel hiervan is inmiddels met machtiging van de
rechter-commissaris door de curator onderhands verkocht. Met betrekking tot
het resterende deel inventariseert de curator nog de verschillende
mogelijkheden tot verkoop.
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Ook het resterend deel is inmiddels - met toestemming van de rechtercommissaris - onderhands verkocht.

04-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus concurreert niet met een stil pandrecht.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

05-11-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

05-11-2020
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Opstellen koopovereenkomsten. Correspondentie met kopers en rechtercommissaris. Diverse overige w erkzaamheden.

04-02-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. Overleg directie.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres,
telefoon- en faxnummer(s).
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren
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Toelichting debiteuren
Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De
boedeldebiteuren w orden behandeld onder paragraaf 6 (doorw erken).
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Blijkens het debiteurenoverzicht dat is overgelegd bij het surséanceverzoek
bedraagt de openstaande debiteurenpost circa € 13.000,00. De huidige
omvang van de debiteurenpost w ordt nog onderzocht.
Per datum surseance (3 september 2020) bedroeg de openstaande
debiteurenpost € 12.916,01. Sindsdien is er voor € 5.707,45 aan
debiteurenbetalingen ontvangen. De debiteuren die nog niet betaald hebben
zijn inmiddels door de curator aangeschreven.
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Tijdens deze verslagperiode is € 4.120,72 aan debiteuren geïnd. Verder is uit
onderzoek gebleken dat Houben Vastgoedservice B.V. sinds medio 2020 in
totaal 11 betalingen per abuis (oftew el: onverschuldigd) naar de rekening van
Artamuse heeft overgemaakt. Hiervan hebben 3 betalingen vóór de datum van
surseance plaatsgevonden; het totaalbedrag hiervan is genoteerd op de lijst
van voorlopig erkende concurrente vorderingen. De overige 8 betalingen
hebben ná de datum van de surseance plaatsgevonden en zijn daarom superpreferente boedelvorderingen. Deze zijn inmiddels door de curator
terugbetaald.

04-05-2021
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In deze verslagperiode is € 369,65 aan debiteuren geïnd.

03-11-2021
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In deze verslagperiode is er € 132,= aan debiteuren geïnd. De resterende
debiteuren (circa € 2.500,=) moeten als oninbaar w orden beschouw d. De
debiteureninning is derhalve afgerond.

03-05-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

05-11-2020
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Aanschrijven debiteuren. Diverse w erkzaamheden.

04-02-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen schulden uit hoofde van een banklening of krediet. Gefailleerde
heeft tw ee rekeningen bij de ABN AMRO bank. Op 9 september 2020 bedroeg
het totale saldo van die rekeningen € 484.319,12 credit. De curator zal de
bank verzoeken het creditsaldo naar de boedelrekening over te maken.

05-11-2020
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Toelichting vordering van bank(en)

04-02-2021
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De bank heeft het saldo à € 493.169,50 overgeboekt naar de boedelrekening.
Dit saldo bestond voor een totaalbedrag à € 5.620,92 aan
debiteurenontvangsten.

5.2 Leasecontracten
P.M.
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Niet aangetroffen.

04-02-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Stichting Artamuse heeft geen zekerheden verstrekt.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op een
levering onder eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en dossier studie.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de onderneming w as niet mogelijk omdat reeds
voorafgaand aan de surséance alle personeelsleden zijn ontslagen en de
activiteiten stilgelegd.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie. Overleg met directie.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tijdens de surséance heeft de bew indvoerder samen met de directie van de
stichting overleg gevoerd met de gemeenten Stein en Beek over de
mogelijkheid om de activiteiten van stichting Artamuse in aangepaste vorm in
die gemeenten te continueren. De gemeenten hebben echter te kennen
gegeven niet in een voortzetting te kunnen participeren w egens gebrek aan
voldoende funding. Een doorstart bleek aldus onhaalbaar.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, overleg directie,
overleg gemeenten, overige w erkzaamheden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

05-11-2020
1

N.v.t.

04-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
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Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De verschillende onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid lopen nog.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
P.M.

05-11-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Toelichting
P.M.

€ 1.675,34

04-02-2021
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Toelichting
De interim-directeur heeft terzake salaris (surseance-periode) een
boedelvordering à € 1.675,34 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

05-11-2020
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Toelichting
Nog niet ingediend.

€ 322.268,00

04-02-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-11-2020
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Toelichting
Nog niet ingediend. De verw achting is dat het UW V nog een (regres)vordering
zal indienen gelet op het feit dat stichting Artamuse eigen-risico drager is voor
de W W .

Toelichting

03-05-2022
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De regresvordering is inmiddels ingediend en als concurrente vordering à €
54.894,48 op de crediteurenlijst geplaatst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

05-11-2020
1

9

04-02-2021
2

12

04-05-2021
3

13

03-11-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.520,37

05-11-2020
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€ 33.919,42

04-02-2021
2

€ 161.546,11

04-05-2021
3

€ 891.101,53

03-11-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
P.M.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
Beroepsprodecure n.a.v. beslissing op bezw aar.
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Toelichting:
Bij besluit van 16 april 2019 heeft het college van B&W van de gemeente
Sittard-Geleen besloten om de subsidie die gefailleerde jaarlijks van de
gemeente ontving voor het verzorgen van muziek- en dansonderw ijs met
ingang van 2020 stapsgew ijs af te bouw en naar 0 in 2022. Volgens dit besluit
ontvangt gefailleerde in 2020 nog 2/3 deel van de gebruikelijke subsidie, in
2021 nog 1/3 en vanaf 2022 w ordt de subsidie volledig stopgezet. Tegen dit
zogenaamde afbouw - en beëindigingsbesluit heeft mevr. mr. Lemmens (Thuis
en Partners) op 28 mei 2019 namens gefailleerde bezw aar aangetekend. Dit
bezw aar is op 29 april 2020 door het college ongegrond verklaard. Vervolgens
heeft mr. Lemmens op 26 mei 2020 tegen deze beslissing op bezw aar beroep
aangetekend bij de bestuursrechter, w aarbij zij tevens heeft verzocht om een
voorlopige voorziening.

04-02-2021
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Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is reeds
voorafgaand aan de surseance door de voorzieningenrechter afgew ezen. De
beroepsprocedure is daarentegen nog aanhangig bij de rechtbank Limburg,
locatie Roermond. Inmiddels is de curator met machtiging van de rechtercommissaris in deze procedure verschenen, w aarmee hij als procespartij in de
plaats van gefailleerde is getreden. Mr. Lemmens treedt hierbij op als
gemachtigde namens de curator.
Verder heeft de curator onlangs beroep ingesteld tegen de beslissing op
bezw aar van het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen d.d. 8
december 2020, w aarin het college het bezw aarschrift van gefailleerde tegen
de subsidiebeschikking 2020 van het college ongegrond heeft verklaard. De
reden hiervoor is dat deze subsidiebeschikking 2020 in het verlengde ligt van
het bestreden afbouw - en beëindigingsbesluit van het college uit 2019.

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De mondelinge behandeling van het beroep staat gepland op 2 februari 2021.
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De rechtbank heeft besloten om de zitting van 2 februari 2021 te verdagen.
Beide beroepschriften zullen op een nader door de rechtbank te bepalen
datum gevoegd w orden behandeld.

04-02-2021
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De mondelinge behandeling van de beroepschriften heeft op 30 maart 2021
plaatsgevonden bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond. Aansluitend heeft
de rechtbank op 22 april 2021 uitspraak gedaan. De rechtbank heeft de
beroepsschriften ongegrond verklaard. Kort samengevat is de rechtbank van
oordeel dat de gemeente in de gegeven omstandigheden heeft mogen
besluiten tot de afbouw en beëindiging van de jaarlijkse subsidie. Daarbij is er
volgens de rechtbank geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden die
ertoe leiden dat de gemeente verplicht is de ontstane frictiekosten voor haar
rekening te nemen.

04-05-2021
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Het feit dat Artamuse niet is kunnen instromen in het cultuurbedrijf De
Domeinen maakt het voorgaande niet anders nu de rol van de gemeente bij de
instroom niet verder ging dan enkel begeleiding van het proces, aldus de
rechtbank. De curator heeft na bestudering van het vonnis besloten om geen
hoger beroep aan te tekenen.

9.4 Werkzaamheden procedures
P.M.

05-11-2020
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Overleg en correspondentie met rechter-commissaris en mr. Lemmens. Dossier
studie. Voeren van besprekingen. Diverse overige w erkzaamheden.

04-02-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(verdere) verkoop bedrijfsmiddelen;
(verder) aanschrijven crediteuren;
innen debiteuren;
onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
afw ikkeling beroepsprocedure;
afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

1. (verdere) verkoop bedrijfsmiddelen - afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
Resteert:
1. innen debiteuren;
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04-02-2021
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2. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
3. afw ikkeling beroepsprocedures;
4. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

1. (verdere) verkoop bedrijfsmiddelen - afgerond
2. (verder) aanschrijven crediteuren - afgerond
3. afw ikkeling beroepsprocedures - afgerond

04-05-2021
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Resteert:
1. innen debiteuren;
2. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
3. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

1. Innen debiteuren - afgerond

03-05-2022
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Resteert:
1. onderzoek en afw ikkeling rechtmatigheden;
2. afw ikkeling faillissement, w aaronder aangifte BTW over de
boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de inning van
de debiteuren, de afw ikkeling van de beroepsprocedure en de afronding van
het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de
verdere afw ikkeling van het faillissement binnen uiterlijk tw ee á drie jaar
afgerond zal zijn.
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De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de inning van
de debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit
moment is de verw achting dat de verdere afw ikkeling van het faillissement
binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond zal zijn.
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De afw ikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verw achting dat de
verdere afw ikkeling van het faillissement binnen uiterlijk tw ee jaar afgerond
zal zijn.

03-05-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden.

05-11-2020
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Bijlagen
Bijlagen

