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

7
11-09-2020
F.10/19/41
NL:TZ:0000091892:F001
29-01-2019

R-C
Curator

mr. C. Prenger
mr. R. Le Grand

Algemene gegevens
Naam onderneming
Via Media Group B.V. ("Via Media Group")
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Via Media Group B.V., statutair gevestigd te Capelle
aan den IJssel, laatst geregistreerd kantooradres aan Oostmaaslaan 71 te
(3063 AN) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
60865539.
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Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf handelsregister:
"Financiële holdings. Holding- en financieringsmaatschappij.".
Via Media Group houdt sinds 18 juni 2014 alle aandelen in Eye Media Television
B.V. ("EMTV") en Viavideo B.V. ("Viavideo"). De faillissementen van de
dochterondernemingen EMTV (F.10/19/42) en Viavideo (F.10/19/43) zijn
eveneens op 29 januari 2019 uitgesproken; ook in die faillissementen is mr. R.
le Grand aangesteld tot curator.
Via Media Group fungeerde feitelijk als houdstervennootschap. EMTV fungeerde
tot eind 2018 als actieve w erkmaatschappij. Eind 2018 zijn de activiteiten van
EMTV feitelijk overgeheveld naar Viavideo, de roerende zaken bleven net als
de (oude) debiteuren echter achter in EMTV. Vanaf eind 2018 w erd Viavideo
derhalve de actieve w erkmaatschappij van het concern. Het concern hield zich
feitelijk bezig met de exploitatie van een onderneming gericht op het
produceren en distribueren van video op televisie en online.
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VIDEO OP TELEVISIE
Tv-programma: “Ondernemend Nederland”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in
het tv-programma “Ondernemend Nederland”. Het programma w erd elke w eek
3x op RTLZ uitgezonden
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf w erd
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Ondernemend Nederland”
geplaatst en w erd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot
op LinkedIn.
Tv-programma: “Goed Gevonden”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in
het tv-programma “Goed Gevonden”. Het programma w erd elke w eek 2x op
RTL4 uitgezonden.
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf w erd
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Goed Gevonden” geplaatst en
w erd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot op Facebook.
VIDEO VOOR ONLINE
Viavideo leverde videomarketingdiensten aan MKB-bedrijven. De dienst w as in
grote lijnen als volgt opgebouw d:
1. Videoplan; doelstelling, strategie, boodschap en doelgroep
2. Productie van video’s
3. Opzet en onderhoud YouTube kanaal
4. Inkoop van video view s met vast budget
5. Videocampagnemanagement
De belangrijkste activa en passiva samenhangende met de exploitatie van de
onderneming van het concern bevinden zich (derhalve) in Viavideo en EMTV. In
het kader van de leesbaarheid van de faillissementsverslagen in deze drie
verbonden faillissementen w ordt het volgende opgemerkt:
- de (roerende) activa benodigd voor de exploitatie van de onderneming,
alsmede de debiteuren over de periode tot eind 2018 bevinden zich in het
vermogen van EMTV en w orden in dat faillissementsverslag verantw oord;
- het personeel, de debiteuren en de (voortzetting van de) activiteiten vanaf
begin 2019 bevinden zich in Viavideo en w orden in dat faillissementsverslag
verantw oord;
- overige relevante punten, zoals het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek
en lopende procedures w orden verantw oord in dit faillissementsverslag.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ -46.397,50

€ 5.705.998,58

2018

€ 198.237,65

€ -55.762,02

€ 5.750.694,18

2017

€ 216.026,07

€ -391.222,55

€ 5.673.929,99

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële
informatie, in dit verslag onderw erp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet
w orden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-02-2019
1

€ 370.795,91

04-09-2019
3

€ 366.232,21

12-03-2020
5

€ 407.776,62

12-06-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-1-2019

28-02-2019
1

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

03-06-2019
2

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

04-09-2019
3

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

12-12-2019
4

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

12-03-2020
5

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

12-06-2020
6

t/m
10-6-2020
van
11-6-2020
t/m
10-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

73 uur 54 min

2

24 uur 36 min

3

139 uur 54 min

4

64 uur 36 min

5

70 uur 30 min

6

34 uur 0 min

7

11 uur 54 min

totaal

419 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt
73,9 uur.

28-02-2019
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Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt
68,90 uur.

03-06-2019
2

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt
208,80 uur.

04-09-2019
3

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt
274,50 uur.

12-12-2019
4

Het tot op heden totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt
345,30 uur.

12-03-2020
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 380,80.

12-06-2020
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 392,70.

11-09-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vanaf 18 juni 2014 tot en met 12 september 2016 w as Eye Group B.V. enig
bestuurder van Via Media Group. De heer R. Hashimi w as bestuurder van Eye
Group B.V.
Met ingang van 26 augustus 2016 is Eye Group B.V. geschorst als bestuurder
w aarna de heer J. Kleinendorst tot en met 4 juni 2018 bestuurder van Via
Media Group w as.
Per 4 juni 2018 is de heer H.P. Ruts benoemd als enig bestuurder.
Ten tijde van de faillietverklaring w erd de raad van commissarissen gevormd
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door de heren A.T.W .M. Oostvogel en R.C.J. Rekers.
Het aandelenkapitaal van Via Media Group bestond uit 1.503.298 gew one
aandelen (met een nominale w aarde van € 0,01 per aandeel) en 316.703
stemrechtloze aandelen (met een nominale w aarde van € 0,01 per aandeel).
Alle gew one aandelen w erden vanaf 19 december 2016 gehouden door Antea
Satelliet VI-7 B.V. Vanaf 20 december 2016 w erden 206.703 stemrechtloze
aandelen gehouden door Kleinendorst beheer B.V. en 110.000 stemrechtloze
aandelen gehouden door BenK Invest B.V.

1.2 Lopende procedures
Procedure rechtbank Den Haag
Door Via Media Group en EMTV w ordt bij de rechtbank in Den Haag tegen Eye
Group B.V. en haar DGA de heer R. Hashimi geprocedeerd. Kort samengevat
w orden Eye Group en de heer R. Hashimi door Via Media Group en EMTV
aansprakelijk gehouden voor hun (vermeende) onrechtmatige onttrekkingen
aan het vermogen van Via Media Group en EMTV. Op 25 januari 2019 vond een
comparitie van partijen plaats. De rechtbank heeft de zaak naar de rol van 13
maart 2019 verw ezen voor vonnis.

28-02-2019
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Procedure gerechtshof Den Haag
Op 20-06-2018 heeft de rechtbank in Den Haag vonnis gew ezen in een door
Eye Group B.V. en haar DGA de heer R. Hashimi gestarte gerechtelijke
procedure (ECLI:NL:RBDHA:2018:7368). In deze procedure hebben Eye Group
B.V. en de heer R. Hashimi zich (kort samengevat) verw eerd tegen beëindiging
van de managementovereenkomst van Eye Group B.V. en de verplichting van
Eye Group B.V. om haar aandelen tegen nominale w aarde aan te bieden. De
rechtbank oordeelde dat Eye Group B.V. / de heer R. Hashimi hun statutaire
bevoegdheden als bestuurder hadden overschreden, reden w aarom de
managementovereenkomst terecht w as beëindigd en de verplichting tot
aanbieding van de aandelen tegen nominale w aarde bestond.
Door Eye Group B.V. / de heer R. Hashimi is hoger beroep ingesteld. Er is nog
geen memorie van grieven genomen.
Voorts loopt er een aantal door gefailleerde gestarte incassoprocedures. De
curator verdiept zich in de procedures en komt daar in het volgende verslag op
terug.
Zie verder onder punt 9 van dit verslag.

1.3 Verzekeringen

03-06-2019
2

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met verzekeringen op naam van Via Media Group.

28-02-2019
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Door Via Media Group w as ten behoeve van haar bestuur(der)(s) een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De curator heeft voor
de zekerheid de uitloopperiode verlengd.

03-06-2019
2

De curator heeft de uitloopperiode met een periode van één jaar laten
verlengen. Met de (voormalig) bestuurders / commissarissen is contact
(gew eest) over een mogelijke verdere verlenging van de uitloopperiode.

04-09-2019
3

De uitloopperiode is – op initiatief van (voorheen) betrokken bestuurders en
commissarissen – met een extra periode van één jaar verlengd (tw ee jaar in
totaal dus).

12-12-2019
4

1.4 Huur
Zie verslag EMTV.

28-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator onderzoekt de oorzaak / oorzaken van het faillissement en komt
daar in het volgende verslag op terug.

28-02-2019
1

De directie van gefailleerde stelt dat de enorme privé-onttrekkingen die de
heer R. Hashimi als voormalig DGA aan het vermogen van het concern deed,
gecombineerd met daaruit voortvloeiende forse (naheffings)aanslagen vanuit
de belastingdienst, een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.
In onderzoek.

03-06-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

28-02-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

28-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

28-02-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-02-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

28-02-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

28-02-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

28-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

28-02-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

28-02-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

3.9 Werkzaamheden andere activa

28-02-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

28-02-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie verslagen Viavideo en EMTV.
totaal

Toelichting debiteuren
N.v.t.

28-02-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

28-02-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 122.754,00

28-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door Coöperatieve Rabobank U.A. is een vordering ingediend van € 122.754,(+ P.M.).
€ 1.135,20

12-06-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een aangepaste vordering ingediend van €
@TOO, aangezien zij een uitkering heeft verkregen via een borgstelling onder
de BMKB-regeling.

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten op naam van Via Media Group.

28-02-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft de volgende zekerheden:
- pandrechten op inventaris, debiteuren, spaargelden en aandelen EMTV en
Viavideo;
- staatsgarantie Ministerie van Economische Zaken;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van Via Media Group, EMTV en Viavideo.

28-02-2019
1

Gelet op het incassoresultaat heeft Rabobank haar pandrecht op de
vorderingen vrijgegeven.

12-12-2019
4

5.4 Separatistenpositie
Ja.

28-02-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
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5.6 Retentierechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
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5.7 Reclamerechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact Rabobank, beoordeling financierings- en zekerheidsdocumentatie,
contact leasemaatschappij en afstemming retournering geleasede zaken.

28-02-2019
1

Beperkt contact Rabobank.

03-06-2019
2

Geen.

04-09-2019
3

Beperkt contact met Rabobank met betrekking tot de aangepaste vordering.

12-06-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag Viavideo.

28-02-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

28-02-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

28-02-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag Viavideo.

28-02-2019
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-02-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

28-02-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een kopie van de (financiële) administratie laten maken en zal
(laten) onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

28-02-2019
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De curator heeft de kopie van de (financiële) administratie laten onderzoeken
en de eerste bevindingen van PW C ontvangen én met PW C besproken. De
komende periode(n) zal het onderzoek w orden voortgezet.

03-06-2019
2

De curator heeft het onderzoek voortgezet en zal dit verder voortzetten.

04-09-2019
3

De curator heeft zich bij het onderzoek in de administratie in eerste instantie
gericht op de informatie/documentatie die relevant is in het kader van de
procedures tegen Eye Group B.V. en de heer R. Hashimi. Nu die procedures ten
gevolge van een bereikte regeling zijn en/of w orden doorgehaald, zal de
curator zich de komende periode (meer) richten op de vraag of en in hoeverre
ook overigens aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-06-2020
6

Zie 7.5.

11-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 27 maart 2018
2016: 28 december 2017
2015: 27 juni 2016
2014: 2 november 2015

28-02-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omzet, balansw aarde en aantal betrokken w erknemers, w as Via
Media Group vrijgesteld van deze verplichting.

28-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

28-02-2019
1

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat de stortingsverplichting van de
aandelen is nagekomen.

04-09-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1. De curator doet onderzoek naar / in de administratie van de
gefailleerde entiteiten en doet ook overigens onderzoek naar de
taakuitoefening van het (voormalige) bestuur. Relevant in dat kader is ook de
tussen de vennootschappen Via Media Group B.V. en EMTV enerzijds en Eye
Group B.V. en de heer R. Hashimi anderzijds lopende procedure (die o.a.
betrekking heeft op het handelen van het toenmalige bestuur; zie verder
onder punt 9 van dit verslag).

Toelichting
De curator heeft het onderzoek voortgezet en zal dit verder voortzetten.

Toelichting
Het onderzoek van de curator loopt. In dat kader heeft hij o.a. contact met de
(voormalig) bestuurder(s) en commissarissen.

Toelichting
Zie ook 7.1. De komende verslagperiode zet de curator het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voort.

Toelichting
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Het onderzoek
heeft geresulteerd in een aantal vragen die de curator aan het (voormalig)
bestuur en de controller van gefailleerde voor legt.

28-02-2019
1

03-06-2019
2

04-09-2019
3

12-12-2019
4

12-06-2020
6

11-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-02-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact bestuurder en medew erkers (financiële) administratie, inname
(financiële) administratie, contact onderzoeksbureau met betrekking tot eerste
analyse gegevens.

28-02-2019
1

Onderzoek, bespreking met PW C.

03-06-2019
2

Voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, o.a. contact met diverse
betrokkenen.

04-09-2019
3

Soortgelijke w erkzaamheden als in de vorige verslagperiode.

12-12-2019
4

De curator heeft zijn onderzoek voortgezet. De nadruk lag de achterliggende
periode met name op het handelen een van de voormalig bestuurders (mede
in het licht van de lopende procedure). De curator zal zijn onderzoek
voortzetten en zich de komende periode ook (meer) richten op het handelen
van de overige bestuurders in de drie jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring.

12-03-2020
5

Ook gedurende de achterliggende periode heeft het onderzoek van de curator
zich met name gericht op het handelen van een van de voormalig bestuurders,
in het kader van de lopende procedures. Nu die procedures zijn en/of w orden
doorgehaald, zal de curator zich de komende periode het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en daarbij breder onderzoek doen.

12-06-2020
6

Onderzoek administratie, onderzoek handelen voormalig bestuur.

11-09-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-02-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

28-02-2019
1

€ 344.379,00

12-03-2020
5

€ 349.325,00

11-09-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-02-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

28-02-2019
1

4

03-06-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 443.540,87

28-02-2019
1

€ 534.290,87

03-06-2019
2

€ 412.672,15

12-06-2020
6

Toelichting
De ingediende concurrente schuldenlast is afgenomen omdat Rabobank haar
aangepaste vordering heeft ingediend. Zie ook 5.1.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de verw achtingen voor de
schuldeisers.

28-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventariseren schuldenlast.

28-02-2019
1

Verder inventariseren schuldenlast

03-06-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hierboven onder 1.2

28-02-2019
1

Er is sprake van tw ee lopende procedures, in het vorige verslag (onder punt
1.2) aangeduid als ‘Procedure rechtbank Den Haag’ en ‘Procedure gerechtshof
Den Haag’. Deze terminologie zal ook hier w orden gebruikt.

03-06-2019
2

Procedure rechtbank Den Haag
Eiseressen: Via Media Group en EMTV
Gedaagden: Eye Group B.V. en R. Hashimi
Procedure gerechtshof Den Haag
Eiseres: Eye Group B.V.
Gedaagden: Antea Satelliet VI-7 B.V. en Via Media Group
Gedurende de verslagperiode is door Eye Group B.V. een zogenaamd art. 69
FW -verzoek ingediend.

04-09-2019
3

9.2 Aard procedures
Zie hierboven onder 1.2

28-02-2019
1

Door Eye Group w erd (met het zogenaamde art. 69 FW -verzoek) de rechtercommissaris verzocht om de curator te bevelen na te laten de hierna nader te
omschrijven bankgarantie in te roepen.

04-09-2019
3

9.3 Stand procedures
Zie hierboven onder 1.2

28-02-2019
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Procedure rechtbank Den Haag
De rechtbank heeft na een eerder uitstel op 8 mei 2019 (tussen)vonnis
gew ezen. De rechtbank heeft daarbij onder meer bepaald dat eiseressen in
conventie een akte dienen te nemen w aarin zij dienen in te gaan op de vraag
w elke bedragen reeds zijn doorbelast en/of voldaan door gedaagden en/of
w elke betalingen zouden zijn goedgekeurd. Daarnaast overw eegt de
rechtbank een deskundige te benoemen om beter zicht te verkrijgen op de
vordering die gedaagden in conventie, in reconventie hebben ingesteld. In het
vonnis zijn daar termijnen voor opgenomen. De advocaat van gedaagden in
conventie heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen om de curator
op te roepen. De curator w acht dit even af.

03-06-2019
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Procedure gerechtshof Den Haag
In deze kw estie is aan Antea Satelliet VI-7 B.V uitstel verleend voor memorie
van antw oord. Ten opzichte van Via Media Group is de procedure geschorst (ex
artikel 26 en 29 Faillissementsw et).

Art. 69 FW -verzoek
Bij beschikking d.d. 18 juli 2019 is Eye Group B.V. door de rechter-commissaris
niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek. Nu door Eye Group B.V. niet binnen
de daarvoor gestelde termijn hoger beroep is ingesteld, is de procedure (met
de beschikking) tot een einde gekomen.
Procedure Rechtbank Den Haag
In vervolg op het vonnis bepaalde Rechtbank Den Haag een datum om de
curator in het geding op te roepen. De curator is in de procedure verschenen.

04-09-2019
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Daarbij heeft hij aangegeven dat – gelet op het bepaalde in art. 29 FW – de
procedure in reconventie naar zijn mening diende te w orden geschorst. Tevens
heeft de curator een langere periode gevraagd om de eerder omschreven akte
in conventie te nemen. De procedure in reconventie is vervolgens geschorst,
terw ijl de curator de akte in conventie in principe op 18 september 2019 dient
te nemen. In overleg met de advocaat w ederpartij zal hier (in verband met
overleg over een mogelijke regeling) vermoedelijk een uitstel w orden
gevraagd.
Een deel van de in deze procedure ingestelde vorderingen ziet op de
(vermeende) inbreuken op garanties die door Eye Group B.V. aan Via Media
Group B.V. zijn afgegeven. Deze garanties zijn door Eye Group B.V. aan Via
Media Group B.V. afgegeven in het kader van de aandelenovername en overdracht van o.a. de aandelen in (het inmiddels eveneens failliete) EMTV. Ter
verzekering van de nakoming van de garantieverplichtingen is ten gunste van
Via Media Group B.V. een bankgarantie gesteld (zie ook onder 9.2) tot een
bedrag van €625.000,-. In het vonnis d.d. 8 mei 2019 overw oog Rechtbank
Den Haag uitdrukkelijk dat die garanties zijn geschonden. Rechtbank Den Haag
overw oog voorts dat de schade door de garantie-inbreuken gelijk is aan de
omvang van de over een nader afgebakende periode opgelegde naheffingsen navorderingsaanslagen en de boetes. Op het moment w aarop het vonnis
w erd gew ezen w aren de bedoelde naheffings- en navorderingsaanslagen en
de boetes nog niet onherroepelijk. Nadat het vonnis w as gew ezen zijn diverse
van de bedoelde naheffings- en navorderingsaanslagen en de boetes
onherroepelijk gew orden.
Gelet op het vorenstaande bestond naar de mening van de curator de
mogelijkheid om een beroep te doen op de bankgarantie. Dit heeft Eye Group
B.V. tevergeefs w illen tegengaan met het genoemde art. 69 FW -verzoek. De
curator deed inmiddels een beroep op de bankgarantie en ontving daaronder –
conform zijn verzoek – een bedrag van EUR 371.194,-.
Aan het begin van de komende verslagperiode zal een bespreking
plaatsvinden tussen de curator en (de advocaat van) Eye Group B.V. en de
heer R. Hashimi om de mogelijkheden voor een minnelijke regeling te
beproeven.
Procedure Gerechtshof Den Haag
Door Antea Sattelliet VI-7 B.V. is op 9 juli 2019 de memorie van antw oord
genomen. Vervolgens is een dag bepaald voor pleidooi, te w eten 11 februari
2020.
Procedure Rechtbank Den Haag
In vervolg op het (tussen-)vonnis van Rechtbank Den Haag zijn de curator en
Eye Group B.V. c.s. in gesprek gegaan over een mogelijke regeling. Aangezien
in het kader van dat gesprek over een mogelijke regeling (nadere)
duidelijkheid dient te w orden verkregen over diverse feitelijke
aangelegenheden om de posities van partijen goed in kaart te brengen, is in
de lopende procedure uitstel gevraagd. De curator vervolgt dit gesprek. Komen
partijen daar niet uit, dan zal de procedure w orden vervolgd.

12-12-2019
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Procedure Rechtbank Den Haag
Gedurende de verslagperiode is het overleg over een mogelijke minnelijke
regeling tussen partijen voortgezet. In dat kader heeft de curator een
deskundige ingeschakeld om (inventariserend) onderzoek te doen naar de in
het kader van de procedure te bepalen Ebitda en de mogelijkheden om op
basis van de veiliggestelde administratie de Ebitda op een andere w ijze te
berekenen dan via de jaarrekeningen. Mede aan de hand van de uitkomst

12-03-2020
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daarvan heeft de curator kort voor het einde van de verslagperiode met de
advocaat van Eye Group B.V. / de heer R. Hashimi een gesprek op zijn kantoor
gehad. Op korte termijn zal blijken of partijen – onder voorbehoud van
machtiging van de rechter-commissaris – tot een regeling kunnen komen of
niet. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan zal de procedure w orden vervolgd.
Partijen zijn tijdens de verslagperiode tot een minnelijke regeling gekomen ter
beëindiging van de lopende procedures tussen failliet en haar
dochtervennootschap Eye Media Television B.V. enerzijds en Eye Group B.V. en
de heer R. Hashimi anderzijds. De lopende procedures zijn en/of w orden in het
kader van die bereikte regeling op gezamenlijk verzoek van partijen
doorgehaald.
Partijen handhaven in het kader van de regeling de w ederzijdse standpunten
en erkennen geen aansprakelijkheid. In het kader van de regeling is door Eye
Group B.V. en/of de heer R. Hashimi aan de boedels van failliet en haar
dochtervennootschap Eye Media Television B.V. in totaal een bedrag van €
506.825,56 voldaan.
De betaling van dit bedrag is grotendeels (€ 406.825,56) ontvangen ten
gevolge van het trekken van de eerder onder dit punt genoemde
bankgarantie. Het trekken van die bankgarantie w as onderw erp van discussie,
onder meer in het kader van de hiervoor genoemde art. 69 FW procedure,
w elke discussie middels de regeling ook is beslecht. Voor de goede orde: in het
voornoemde bedrag is het eerder uit de bankgarantie ontvangen bedrag
inbegrepen.
Ten gevolge van een (voorlopige) verdeling is van het voornoemde
totaalbedrag in totaal € 412.825,56 toegekomen aan de boedel van failliet en
€ 94.000 aan de boedel van haar dochtervennootschap Eye Media Television.

9.4 Werkzaamheden procedures
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9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hierboven onder 1.2

28-02-2019
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Bestuderen processtukken, contact met betrokken advocaten, Rechtbank Den
Haag en Hof Den Haag.

03-06-2019
2

Diverse correspondentie met advocaten van Eye Group B.V. en de heer R.
Hashimi ter zake lopende procedures, gestelde vorderingen en inroepen
bankgarantie. Correspondentie met rechter-commissaris en opstellen
verw eerschrift ter zake art. 69 FW -verzoek. Bestuderen procesdossiers en
diverse stukken, voorbereiden akte in conventie, divers contact met
(voormalig) bestuurders en commissarissen.

04-09-2019
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Onderzoek stukken, gesprekken en correspondentie met deskundige, contact
rechter-commissaris, besprekingen en contact met (advocaat) Eye Group B.V.
c.s.

12-12-2019
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Contact met diverse betrokken partijen, w aaronder met de door de curator
ingeschakelde deskundige en (de advocaat van) Eye Group B.V. en de heer
Hashimi. Bijw onen zitting (pleidooi) in lopende procedure ten overstaan van
Hof Den Haag (die w elisw aar t.o.v. gefailleerde is geschorst, maar w el relevant
kan zijn).

12-03-2020
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Contact met betrokken partijen, voornamelijk (de advocaten van) Eye Group
B.V. en de heer Hashimi, onderhandelingen minnelijke regeling, vastlegging
afspraken, contact met bank ter zake trekken bankgarantie, contact Rechtbank
en Hof met betrekking tot doorhaling procedures.

12-06-2020
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Geen.

11-09-2020
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de
volgende punten:
- aanvang oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek;
- analyse processtukken en eventueel vervolg procedures.

28-02-2019
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De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de
volgende punten:
- vervolg oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- verdere analyse processtukken en eventueel vervolg procedures.

03-06-2019
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De komende verslagperiode(s) richt de curator zich voornamelijk op:
- overleg m.b.t. lopende procedures;
- voortzetting van de procedure in conventie ten overstaan van Rechtbank Den

04-09-2019
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Haag (indien nodig en w enselijk); en
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode(s) richt de curator zich voornamelijk op:
- voortzetting overleg m.b.t. lopende procedures;
- eventuele voortzetting van de procedure ten overstaan van Rechtbank Den
Haag; en
- voortzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

12-12-2019
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De curator verw acht dat aan het begin van de komende verslagperiode
duidelijk zal zijn of tot een regeling kan w orden gekomen met Eye Group B.V.
en de heer Hashimi. Is dat het geval, dan zal hij zich richten op het vastleggen
van de afspraken; is dat niet zo, dan zal de procedure w orden vervolgd.
Daarnaast zal de curator zich richten op de voortzetting van het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

12-03-2020
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Nu de lopende procedures zijn en/of w orden doorgehaald, zal de curator zich
de komende verslagperiode (met name) richten op het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
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Zie 7.5.

11-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment te vroeg hier een uitspraak over te doen.

28-02-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen
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