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

11
26-05-2021
F.13/15/93
NL:TZ:0000001078:F001
03-03-2015

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr C. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
Museum Editions B.V. (handelsnaam Art Unlimited), hierna 'de vennootschap'

29-10-2018
4

Gegevens onderneming
Strooijonkerstraat 7
1812 PJ Alkmaar
KvK-nummer: 33159581

29-10-2018
4

Activiteiten onderneming
Verkoopactiviteiten ter zake posters, ansicht- en w enskaarten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ -13.559,00

€ 342.067,00

2013

€ -33.956,00

€ 427.790,00

2012

€ 2.068,00

€ 328.880,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

29-10-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

29-10-2018
4

Boedelsaldo
€ 45.784,14

29-10-2018
4

€ 12.579,50

10-01-2020
7

€ 42.579,50

11-05-2020
8

€ 49.439,50

26-05-2021
11

Toelichting
De boedel heeft van de Belastingdienst een bedrag van EUR 6.860,ontvangen uit hoofde van teruggaaf BTW .

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-1-2018

29-10-2018
4

t/m
30-9-2018
van
20-5-2019

22-03-2019
5

t/m
22-12-2018
van
1-3-2019

09-10-2019
6

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

10-01-2020
7

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

11-05-2020
8

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

07-09-2020
9

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

24-12-2020
10

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
30-4-2021

Bestede uren

26-05-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

8 uur 45 min

5

14 uur 30 min

6

30 uur 25 min

7

7 uur 35 min

8

12 uur 45 min

9

13 uur 40 min

10

7 uur 55 min

11

75 uur 25 min

totaal

171 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is 8 uur en 45 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren komt hiermee op 223 uur en 14 minuten.

29-10-2018
4

In deze verslagperiode is 14 uur en 25 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren komt hiermee op 237 uur en 39 minuten.

22-03-2019
5

In deze verslagperiode is 30 uur en 25 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 268 uur en 9 minuten.

09-10-2019
6

In deze verslagperiode is 7 uur en 35 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 275 uur en 44 minuten.

10-01-2020
7

In deze verslagperiode is 12 uur en 45 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 288 uur en 29 minuten.

11-05-2020
8

In deze verslagperiode is 13 uur en 40 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 302 uur en 9 minuten.

07-09-2020
9

In deze verslagperiode is 7 uur en 55 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 310 uur en 4 minuten.

24-12-2020
10

In deze verslagperiode is 75 uur en 25 minuten aan het faillissement
besteed. Het totaal aantal bestede uren is 385 uur en 29 minuten.

26-05-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer J. Smit is bestuurder van de vennootschap en tevens houdt hij middels
Museum Editions Holding B.V. alle aandelen in de vennootschap

29-10-2018
4

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
(OV 3: gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.)

29-10-2018
4

1.4 Huur
(OV 3: De vennootschap w as gehuisvest in een bedrijfspand op het adres
Pettemerstraat 12 (1200 m²), w aarvan de huurovereenkomst voor datum
faillissement door de vennootschap is opgezegd. Op datum faillissement w as
het pand reeds ontruimd en opgeleverd. Het is de curator gebleken dat de
vennootschap, ter zekerheid van de betaling van een forse huurachterstand,
een deel van haar kunstportefeuille in vuistpand heeft gegeven. Zie hierover
verder par. 7.6.

29-10-2018
4

De onderneming van de vennootschap is inmiddels verkocht en w ordt
voortgezet aan de Strooijonkerstraat 7 te Alkmaar (zie verder par. 6.1 hierna).)

1.5 Oorzaak faillissement
(OV 3: Volgens de bestuurder is het faillissement van de vennootschap te
w ijten aan tegenvallende omzetten, verkeerde zakelijke keuzes en hoge vaste
laten. Daarnaast heeft de bestuurder aangegeven dat de vennootschap te
laat is overgestapt van het houden van grote voorraden postkaarten en
posters naar het 'print on demand-systeem', w aarbij de vennootschap geen
voorraden behoeft aan te houden en extra kosten (zoals magazijnverhuur,
extra w erknemers, etc.) hoeft te maken.)

29-10-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

29-10-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

29-10-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-3-2015
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris en goodw ill

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
(OV 3: Zie par. 6.1,hierna (voortzetting/doorstart). De bestuurder heeft
verklaard voor datum faillissement inventaris (w aaronder stellingskasten) aan
derden te hebben verkocht en geschonken. Inmiddels is de curator gebleken
dat, hoew el de verkochte goederen tegen een lage prijs zijn verkocht en in
sommige gevallen zijn geschonken, de kosten voor het terughalen van de
goederen niet opw egen tegen de baten.)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

29-10-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(OV 3: De fiscus heeft een bodemvoorrecht).

29-10-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
(OV 3: Verkoopinspanningen, corr. advocaat bestuurder, corr. crediteuren,
onderzoek curator, corr. rechter-commissaris).

29-10-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

postkaarten en posters
fotocollectie

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
(OV 3: De curator heeft vastgesteld dat er slechts een kleine voorraad
postkaarten en posters aanw ezig w as in de boedel van de vennootschap. In
de laatste jaarrekening van de vennootschap stond echter een voorraadpost
vermeld van € 162.700,-. De bestuurder heeft daarover verklaard dat hij bij de
verhuizing eind 2014 het merendeel van de postkaarten- en postervoorraad
heeft laten afvoeren. De betreffende voorraad stond al jaren op de balans,
maar is gedurende de afgelopen jaren in grote mate incourant geraakt en
onverkoopbaar gebleken. Een klein deel van de gedumpte voorraad is
geretourneerd aan daartoe gerechtigde derden, die een licentie aan de
vennootschap had verstrekt ter zake afbeeldingen op dat deel van de
voorraad. Er is een doorstart gerealiseerd, w aarbij de fotocollectie is verkocht
voor een bedrag van € 30.000,-. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
boedelrekening.).

29-10-2018
4

De curator heeft de verhuurder gesommeerd de resterende
kunstportefeuille/fotocollectie te retourneren (Zie par. 5.3 hierna).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
(OV 3: Corr. crediteuren, corr. derden.)

29-10-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

schilderij

€ 1.144,96

totaal

€ 1.144,96

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
(OV 3: Zie par. 6.1. hierna (voortzetting/doorstart). De vennootschap heeft
ongeveer 4.000 licentieovereenkomsten met kunstenaars gesloten voor het
mogen exploiteren van diverse illustraties. Op basis van een steekproef van
enkele licentieovereenkomsten is de curator vooralsnog gebleken dat deze
overeenkomsten niet automatisch w orden ontbonden indien de vennootschap
in staat van faillissement komt te verkeren en dat de overeenkomsten
overdraagbaar zijn. De bestuurder heeft verklaard dat het merendeel van de
overeenkomsten gebaseerd zijn op dezelfde contractsdocumentatie.
Daarnaast is een fotocollectie aangetroffen van de fotograaf/kunstenaar Jan
Saudek en een schilderij (tw eeluik) van de schilder Paul Giovanopoulos. De
kunstw erken zijn inmiddels aan de curator overhandigd en opgeslagen. De
aangetroffen fotocollectie is inmiddels getaxeerd en verkocht. Zodra het
restant van de kunstcollectie is geretourneerd (zie par. 7.6 hierna), zal de
curator ook dit deel van de kunstcollectie laten taxeren en een geschikte w ijze
van verkoop onderzoeken. Het tw eeluik w ordt nog ter verkoop aangeboden.
Het schilderij w ordt in januari 2017 op een veiling ter verkoop aangeboden.
Het restant van de fotocollectie is nog niet aan de boedel geretourneerd.

29-10-2018
4

Het schilderij is inmiddels verkocht via een veiling.)
De curator heeft de debiteurenportefeuille en de vorderingen op gelieerde
vennootschappen verkocht voor een bedrag van EUR 25.000,- (zie punt 4 van
dit openbaar verslag).

07-09-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
(OV 3: verkoopinspanningen schilderij.)

29-10-2018
4

Opstellen/ aanpassen koopovereenkomst, corr. R-C, bestuderen stukken, corr.
bestuurder.

07-09-2020
9

Corr./ tel. bestuurder en adviseur bestuurder, bestuderen stukken, corr./
bespr. R-C, corr. deurw aarder.

26-05-2021
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 55.835,29

€ 12.546,69

totaal

€ 55.835,29

€ 12.546,69

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
(OV 3: Volgens de boekhouder van de vennootschap bedroeg de
debiteurenportefeuille in totaal EUR 155.417,97. Volgens de bestuurder w as
de informatie op de debiteurenlijst echter deels achterhaald en deels niet

29-10-2018
4

volledig. Inmiddels heeft de curator de debiteurenlijst met de boekhouder
doorgenomen, w aarna de totale debiteurenportefeuille in ieder geval uitkomt
op EUR 55.835,29. De boedel heeft inmiddels EUR 12.513,19 geïnd van de
openstaande debiteuren. Een aantal debiteuren hebben (een onderbouw d)
verw eer gevoerd tegen de vordering van de boedel. Een aanzienlijk aantal
debiteuren dient nog te betalen of is nog in overleg met het incassokantoor.
De bestuurder is tevens bestuurder en eigenaar van tw ee debiteuren van de
vennootschap: Art Unlimited B.V. en Iconography II B.V. Ten aanzien van deze
tw ee debiteuren is met de bestuurder het volgende afgesproken:
- De bestuurder zal de curator met een onderbouw ing aantonen dat de
vordering van EUR 15.142,33 op Art Unlimited verrekend kan w orden met
verschillende betalingen die Art Unlimited voor faillissement heeft gedaan ten
behoeve van de vennootschap;
- De totale schuld van Iconography II aan de boedel van EUR 37.816,78 w ordt
door Iconography II, alsmede de bestuurder, vanaf 1 januari 2016 eerst in 6
maandelijkse termijnen van EUR 2.000,- aan de boedel voldaan, daarna w ordt
de resterende schuld in maandelijkse termijnen van (ongeveer) EUR 4.500,voldaan.
De bestuurder heeft nog niet aangetoond dat Art Unlimited een
verrekeningsgrond heeft. Iconography II is inmiddels in verzuim met betaling
van de eerste betaaltermijn. De curator zal hierover met de bestuurder in
overleg treden.
De curator heeft met de bestuurder (tevens aandeelhouder) van
bovengenoemde (groeps)vennootschappen de afspraak gemaakt dat aan
beide vennootschappen een betalingsuitstel w ordt verleend van zes maanden.
Bij gebreke van tijdige betaling zal de curator zich tot de rechter-commissaris
w enden voor het nemen van eventuele rechtsmaatregelen.
De curator heeft de bestuurder (tevens aandeelhouder) van Art Unlimited B.V.
en Iconography II B.V. gesommeerd tot betaling van EUR 15.142,33
respectievelijk EUR 37.816,78. Inmiddels is een derde uitstel van betaling
verlopen, op basis w aarvan de curator zich zal w enden tot de rechtercommissaris om maatregelen te mogen nemen.)
De curator staat in contact met de bestuurder aangaande de openstaande
vorderingen.
De curator heeft de vorderingen van de vennootschap op Art Unlimited B.V. en
Iconography II B.V. en de debiteurenportefeuille verkocht voor een bedrag van
EUR 25.000,-. Dit bedrag zal in tw ee termijnen van EUR 12.500,- op uiterlijk 30
september 2020 en 31 december 2020 w orden voldaan.

07-09-2020
9

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator relevante stukken met
betrekking tot de debiteureninning aan de koper van de debiteurenportefeuille
overhandigd. Ook heeft de curator een brief voor de koper opgesteld w aarin is
opgenomen dat de debiteurenportefeuille van de Vennootschap is gecedeerd
aan koper.

24-12-2020
10

De eerste termijnbetaling van EUR 12.500,- voor de verkochte
debiteurenportefeuille en de vorderingen van de Vennootschap op Art
Unlimited B.V. en Iconography II B.V. is nog niet betaald. De koper heeft
toegezegd de volledige koopsom van EUR 25.000,- uiterlijk 31 december 2020

te zullen voldoen.
De bestuurder had toegezegd het volledige bedrag van EUR 25.000,- uiterlijk
31 december 2020 te zullen voldoen op basis w aarvan de curator over kon
gaan tot afw ikkeling van het faillissement. Ondanks de toezeggingen van de
bestuurder is het verschuldigde bedrag niet aan de boedel voldaan. In de
afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht tot een minnelijke
regeling te komen met de bestuurder. Omdat de bestuurder het
schikkingsvoorstel van de curator niet heeft geaccepteerd, heeft de curator
conservatoir beslag gelegd op roerende zaken van de bestuurder en hem in
rechte betrokken. De bestuurder is niet verschenen op de eerste rolzitting.
De curator is in afw achting van het vonnis van de rechtbank.

26-05-2021
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(OV 3: Corr. en tel. bestuurder, tel. Raadgever.)

29-10-2018
4

tel. R-C.
Bestuderen stukken i.v.m. intercompany-vorderingen.

11-05-2020
8

Corr./ tel. bestuurder, tel. fiscus, verzamelen stukken t.b.v. inning deb.,
bestuderen stukken/administratie, overleg inz. onbetaald laten 1e
betalingstermijn.

24-12-2020
10

Corr./ bespr. R-C, corr. bestuurder, bestuderen stukken.

26-05-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
(OV 3: Ter zekerheid van de betaling van de openstaande huurpenningen
heeft de vennootschap haar voormalige verhuurder een deel van haar
fotocollectie in vuistpand gegeven.)

29-10-2018
4

De curator heeft bovenstaande rechtshandeling vernietigd ex artikel 42 Fw en
de verhuurder gesommeerd de kunstportefeuille te retourneren. De curator
heeft in aanvulling op de vernietiging de verhuurder ex art. 58 Fw een termijn
gesteld om de kunstportefeuille te verkopen.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken inz. pandrecht en vervolgstappen verhuurder, corr. R-C.

09-10-2019
6

Tel. ABN Amro Bank.

07-09-2020
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
(OV 3: De curator heeft de onderneming tot de datum van verkoop (3 maart
2015 - 21 juli 2015) voortgezet met behulp van de bestuurder.)

6.2 Financiële verslaglegging

29-10-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
(OV 3: De curator heeft de financiële verslaglegging van de boekhouder
ontvangen en is over de uitkomst hiervan nog in gesprek met de bestuurder
en de boekhouder.

29-10-2018
4

Vooralsnog lijkt de voortzetting een bedrag te hebben opgeleverd van EUR
14.000,-, hetgeen inmiddels is overgemaakt aan de boedelrekening. Hiervan
dient in ieder geval nog een bedrag te w orden voldaan van EUR 5.682,16.
De kosten met betrekking tot de voortzetting ad EUR 5.682,16 (drukkerij) zijn
inmiddels
voldaan).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
(OV 3: Corr. bestuurder, corr. boekhouder, besprekingen bestuurder, overige
zaken, corr. leveranciers en derden.)

29-10-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
(OV 3: De activiteiten van Museum Editions (h.o.d.n. Art Unlimited) zijn
voortgezet door de bestuurder die daartoe de fotoportefeuille van Jan Saudek,
goodw ill en enige kantoorinventaris kocht. De goodw ill bestond uit klantenlijst,
domeinnamen, licentieovereenkomsten en het (digitale) backofficesysteem van
de vennootschap.)

6.5 Verantwoording

29-10-2018
4

6.5 Verantwoording
(OV 3:Drie geïnteresseerde partijen hebben zich bij de curator gemeld en zijn
in staat gesteld om een bod uit te brengen op (activa van) de onderneming. Na
uitw isseling van informatie heeft slechts één partij, de bestuurder, met behulp
van een financier een bod uitgebracht teneinde een doorstart te
bew erkstelligen. Het bod betrof EUR 45.000,- op de gehele onderneming van
de vennootschap, bestaande uit de goodw ill, enige kantoorinventaris en de
aangetroffen fotocollectie van Jan Saudek.

29-10-2018
4

Ten eerste is de curator gebleken dat enkele (voor de onderneming materiële)
licentieovereenkomsten kunnen w orden opgezegd door de licentiegever
vanw ege het intreden van het faillissement van de vennootschap. Enkele
licentiegevers hebben ook van dat recht gebruik gemaakt. Bovendien is de
curator gebleken dat, zow el ten aanzien van de
licentiegevers als de klanten, de onderneming van Museum Editions nauw
verbonden is aan de persoon van de bestuurder. De onderneming heeft verder
geen exclusieve klantcontracten, w aardoor het maar zeer de vraag is of het
klantenbestand voor concurrenten meer dan het geboden bedrag w aard zou
zijn. Ten tw eede bestond de kantoorinventaris voornamelijk slechts uit oude
kantoormeubels, elektronica en kantoorbenodigdheden. Het w as derhalve de
vraag of hiervoor zelfs een opkoper gevonden kon w orden. Ten derde w erd
voor de foto's een (deel)bedrag geboden dat significant hoger lag dan de
getaxeerde executiew aarde. Daarbij betrof het foto's van een dermate
expliciete aard w aardoor deze volgens de taxateur moeilijk verkoopbaar zijn.
Desalniettemin is met de bestuurder een inspanningsverbintenis
overeengekomen om de fotocollectie binnen een jaar voor een hoger bedrag
te verkopen aan een derde, op basis w aarvan de boedel nog eens een
percentage van de meeropbrengst ontvangt.
Op 21 juli 2015 is de koopsom betaald, op basis w aarvan de onderneming
vanaf die datum voor rekening en risico van de bestuurder w ordt voortgezet
(zie ook par. 6.1 hiervoor).

6.6 Opbrengst
€ 45.000,00

29-10-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(OV3: niet van toepassing.)

29-10-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
(OV 3: Corr. bestuurder, corr. derden, bespreking potentiële kopers, opstellen
koopovereenkomsten, overleg met r-c. corr. r-c, overige w erkzaamheden.)

7. Rechtmatigheid

29-10-2018
4

7.1 Boekhoudplicht
(OV3: Een deel van de administratie van de vennootschap is inmiddels
overgelegd.)

29-10-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
(OV3: De vennootschap heeft niet voldaan aan haar
deponeringsverplichtingen. De jaarrekeningen van 2012, 2010, 2008 en 2007
zijn te laat gedeponeerd en de jaarrekeningen van 2011 en 2005 zijn niet
gedeponeerd.)

29-10-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
(OV3: Vanw ege de omvang van de vennootschap w as een goedkeurende
accountantsverklaring niet verplicht.)

29-10-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
(OV3: Voldaan.)

29-10-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
(OV3: De curator heeft op grond van zijn rechtmatigheidsonderzoek
vastgesteld dat de administratie niet aan de w ettelijke vereisten voldoet.
Daarnaast zijn de jaarrekeningen van 2012, 2010, 2008 en 2007 te laat
gedeponeerd en zijn de jaarrekeningen van 2011 en 2005 niet gedeponeerd.
De vennootschap heeft tevens niet voldaan aan haar
deponeringsverplichtingen. De bestuurder heeft derhalve zijn taak onbehoorlijk
vervuld w aarvan w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is gew eest
van het faillissement. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden
voor het tekort in het faillissement van de vennootschap.

29-10-2018
4

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. De bestuurder
heeft betw ist dat het faillissement veroorzaakt is door onbehoorlijk bestuur en
heeft geen schuld of bestuurdersaansprakelijkheid aanvaard. Na het uitvoeren
van een verhaalsonderzoek en na overleg met de belastingdienst als
voornaamste (en preferente) crediteur, hebben de curator en bestuurder een
schikking getroffen. Een financier is bereid gebleken de schikking voor
bestuurder te bekostigen. De curator heeft een schikking getroffen met de
bestuurder. Het schikkingsbedrag van € 10.000,- is voldaan.)

7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
(OV3: Het is de curator gebleken dat bij akten van 29 juli 2014 en 2 januari
2015 de vennootschap - tot zekerheid van de betaling van een
huurachterstand - een tw eetal pandrechten heeft verstrekt op een deel van
haar fotocollectie. De foto's zijn vervolgens door de vennootschap aan de
verhuurder (in vuistpand) afgegeven. De curator heeft inmiddels de

29-10-2018
4

betreffende pandakten vernietigd en de foto's teruggevorderd. De verhuurder
heeft de collectie nog niet geretourneerd.
De curator zal in de komende verslagperiode w ederom in gesprek treden met
de verhuurder.
Indien dit niet tot de gew enste uitkomst leidt, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken rechtsmaatregelen te nemen.
De curator is inmiddels met de advocaat van verhuurder in gesprek over het
bereiken van een schikking. Mocht een schikking uitblijven, dan zal de curator
de rechter-commissaris verzoeken rechtsmaatregelen te mogen nemen.)
De curator heeft getracht een schikking te bereiken met de verhuurder die stelt
pandrechten te hebben op de fotocollectie toebehorend aan de boedel. De
curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over nader te nemen
rechtsmaatregelen.
Ja

22-03-2019
5

Toelichting
De verhuurder is gesommeerd om de kunstportefeuille aan de curator te
overhandigen. Ondanks deze sommatie heeft de verhuurder noch gereageerd
noch de kunstportefeuille afgegeven aan de curator. Vervolgens is bij
deurw aardersexploot de verhuurder aangezegd dat de boedel gerechtigd is de
kunstportefeuille op te eisen en hem nogmaals gesommeerd deze in het bezit
van de curator te stellen. Hier heeft de verhuurder geen gevolg aan gegeven.
De curator is in overleg met de rechter-commissaris over de nader te nemen
rechtsmaatregelen.

Toelichting
De verhuurder is bij deurw aardersexploot gesommeerd de kunstportefeuille af
te geven. Omdat de verhuurder geen gehoor heeft gegeven aan de afgifte van
de kunstportefeuille, heeft de rechter-commissaris de verhuurder verzocht de
kunstportefeuille af te staan. De verhuurder heeft uiteindelijk gereageerd met
de mededeling dat hij de kunstportefeuille niet vrijw illig zal afstaan. De curator
zal de verhuurder in rechte betrekken.

Toelichting
De verhuurder heeft de kunstportefeuille nog niet aan de curator afgestaan.
Met instemming van de rechter-commissaris zal de verhuurder in rechte
w orden betrokken. De gerechtsdeurw aarder is verzocht de dagvaarding te
betekenen aan de verhuurder.

Toelichting
De curator heeft met instemming van de w aarnemende rechter-commissaris
een schikking getroffen met de verhuurder, op grond w aarvan de boedel EUR
30.000,- heeft ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-10-2019
6

10-01-2020
7

11-05-2020
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken, corr. bestuurder, corr. r-c.

29-10-2018
4

Bestuderen stukken, correspondentie verhuurder, corr./ tel. deurw aarder inz.
exploot,
corr. R-C.

22-03-2019
5

Bestuderen stukken inz. pandrecht, bespreking bestuurder, bestuderen bericht
verhuurder, corr. /bespr. R-C.

09-10-2019
6

Opstellen dagvaarding, corr. R-C.

10-01-2020
7

Corr. advocaat w ederpartij, corr./ bespr. R-C, afhandeling schikking.

11-05-2020
8

Bespr./ corr. bestuurder.

07-09-2020
9

Bestuderen stukken, corr./ bespr. R-C, corr. bestuurder, opstellen
processtukken/ rolw erkzaamheden, corr. deurw aarder.

26-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 10.203,50

29-10-2018
4

Toelichting
- salaris curator: p.m.;
- UW V € 10.203,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 578.831,00

29-10-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.530,80

8.4 Andere pref. crediteuren

29-10-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.964,70

29-10-2018
4

Toelichting
Dit betreft een loonvordering van een voormalige w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45

29-10-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 248.109,22

29-10-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

29-10-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Een aan de bestuurder gelieerde vennootschap heeft de rechter-commissaris
verzocht de curator ertoe te bew egen de boedeladministratie aan haar te
overhandigen. Deze partij meent hier recht op te hebben als crediteur van de
gefailleerde. De rechter-commissaris heeft het verzoek van deze partij
afgew ezen.

26-05-2021
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verw ezen w ordt naar punt 7.6 van het faillissementsverslag.

11-05-2020
8

Verw ezen w ordt naar par. 4.1 van het faillissementsverslag.

26-05-2021
11

9.2 Aard procedures
Verw ezen w ordt naar punt 7.6 van het faillissementsverslag.

11-05-2020
8

9.3 Stand procedures
De procedure is geroyeerd.

11-05-2020
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen processtuk/dagvaarding, bestuderen stukken.

09-10-2019
6

Opstellen dagvaarding, tel. R-C.

10-01-2020
7

Bestuderen stukken, corr./ tel. advocaat w ederpartij, corr. R-C, tel.
deurw aarder, w erkzaamheden m.b.t. schikking, rolw erkzaamheden.

11-05-2020
8

Corr./ bespr. R-C, bestuderen stukken, opstellen processtukken, research
m.b.t. procedure, corr. deurw aarder.

26-05-2021
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-debiteuren innen;
-paulianakw estie met verhuurder afhandelen en eventueel rechtsmaatregelen
nemen;
-overige w erkzaamheden.

29-10-2018
4

-debiteuren innen;
-paulianakw estie met verhuurder afhandelen en eventueel rechtsmaatregelen
nemen;
-overige w erkzaamheden.

22-03-2019
5

-paulianakw estie afhandelen;
-overige w erkzaamheden.

09-10-2019
6

- paulianakw estie afhandelen (dagvaardingsprocedure);
- overige w erkzaamheden.

10-01-2020
7

- intercompany-vorderingen innen;
- overige w erkzaamheden.

11-05-2020
8

- innen koopsom van de verkoop van de debiteurenportefeuille en de
vorderingen op gelieerde
vennootschappen;
- overige w erkzaamheden.

07-09-2020
9

- dagvaardingsprocedure (in afw achting van vonnis rechtbank);
- overige w erkzaamheden.

26-05-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-10-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
26-8-2021

26-05-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen openbaar verslag, correspondentie rechter-commissaris.

29-10-2018
4

Opstellen openbaar verslag, correspondentie R-C.

22-03-2019
5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

09-10-2019
6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, opstellen salarisverzoek, corr.
rechtbank.

10-01-2020
7

Bestuderen stukken, opstellen openbaar verslag, corr./ bespr. R-C, contact
servicecentrum.

11-05-2020
8

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

07-09-2020
9

Opstellen openbaar verslag, corr-R-C., corr./ tel. fiscus.

24-12-2020
10

Opstellen openbaar verslag, bespr./ tel. (adviseur) bestuurder, corr. R-C.

26-05-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

