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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Unseen Amsterdam
B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54573793,
statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 1017 EK Amsterdam,
Keizersgracht 520 H (correspondentieadres: 1001 ND Amsterdam, Postbus
15650).

10-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Unseen Amsterdam B.V. (hierna: Unseen Amsterdam) hield zich volgens het
uittreksel uit het handelsregister bezig met: “Het organiseren van congressen
en beurzen. Het organiseren en uitvoeren van hedendaagse kunstprojecten
en het organiseren van beurzen en evenementen met betrekking tot
hedendaagse kunst.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 1.014.163,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -471.778,00

€ 394.450,00

Toelichting financiële gegevens

10-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Omzet: 2017: EUR 1.600.437,00; 2018: EUR 1.014.163,00.
W inst en Verlies: 2017 EUR 20.039; 2018 EUR -/- 471.778
Balanstotaal: 2017 EUR 394.450; 2018 EUR 147.007.

10-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

10-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 17.640,09

10-03-2020
1

€ 24.785,06

11-06-2020
2

€ 28.230,72

15-09-2020
3

€ 408,10

16-12-2020
4

Toelichting
De curator is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris,
overgegaan tot geconsolideerde afw ikkeling van de faillissementen.
Voor de geconsolideerde afw ikkeling zal gebruik w orden gemaakt van de
boedelrekening van Unseen International.
Het saldo van de andere boedelrekeningen is overgemaakt naar de
boedelrekening van Unseen International.
Op de boedelrekening van Unseen Amsterdam komt maandelijks nog een
termijnbedrag binnen ter zake de verkoop activa (zie 3.16). Na ontvangst van
de laatste termijn zal ook dit saldo w orden overgemaakt naar de
boedelrekening van Unseen International.
€ 61.234,22

15-03-2021
5

Toelichting
Dit betreft het saldo van de geconsolideerde boedelrekening.
De laatste termijn ter zake de verkoop van activa is op de boedelrekening van
Unseen Amsterdam ontvangen. Het eindsaldo van de boedelrekening van
Unseen Amsterdam is, in verband met de geconsolideerde afw ikkeling van de
faillissementen, overgemaakt naar de boedelrekening van Unseen
International.
€ 64.192,55

Verslagperiode

15-06-2021
6
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09-09-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

203 uur 12 min

2

41 uur 12 min

3

37 uur 12 min

4

60 uur 12 min

5

12 uur 0 min

6

3 uur 12 min

7

3 uur 12 min

totaal

360 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Unseen Amsterdam is Unseen International.
Enig bestuurder van Unseen Amsterdam is Unseen International.

1.2 Lopende procedures

10-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Unseen Amsterdam (voorheen: Unseen Photography B.V.) is betrokken in een
bezw aarschriftprocedure bij de Belastingdienst. De vraag die in deze
procedure centraal staat is met w elk btw -percentage (21% of 6%) de
entreegelden van de in 2017 door Unseen Amsterdam georganiseerde beurs
zijn belast. Op datum faillissement stond de procedure voor besluit op bezw aar
door de Belastingdienst. De curator w acht het besluit op bezw aar af.
Rabobank Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de eventuele vordering
die uit deze procedure zal voortvloeien aan haar is verpand (zie voorts
paragraaf 5).

10-03-2020
1

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, heeft de Belastingdienst nog
geen besluit genomen. De curator heeft inmiddels geïnformeerd naar de stand
van zaken.

11-06-2020
2

De Belastingdienst heeft de door Unseen Amsterdam ingesteld bezw aren
tegen de door de Belastingdienst opgelegde (naheffings)aanslagen
afgew ezen. De curator beraadt zich over de w enselijkheid van het instellen
van beroep.

15-09-2020
3

Na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris
heeft de curator beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. De uiteindelijk
aandeelhouders van Unseen Amsterdam staan in voor de juridische kosten van
de procedure. Zie voorts paragraaf 9.

16-12-2020
4

Zie paragraaf 9.

15-03-2021
5

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan stonden op datum faillissement de
volgende verzekeringen op naam van Unseen:

10-03-2020
1

Collectieve W GA-gat-verzekering;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Electronicaverzekering;
Uitgebreide bedrijfsuitrustingsverzekering
De Collectieve W GA-gat-verzekering is in verband met het faillissement door
verzekeraar beëindigd.

11-06-2020
2

Voor zover de curator bekend, zijn alle lopende verzekeringen geëindigd.

15-09-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Door Unseen w erd bedrijfsruimte gehuurd aan de Keizersgracht 520 h te
Amsterdam w elke huurovereenkomst op naam stond van Unseen
International.

10-03-2020
1

De huurovereenkomst is door de curator op de voet van artikel 39 Fw met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn opgezegd. Met de verhuurder is
afgesproken dat het gehuurde uiterlijk 1 april 2020 zal w orden opgeleverd
onder restitutie van een deel van de door Unseen International betaalde
w aarborgsom.
De bedrijfsruimte is op 28 april 2020 bezemschoon aan verhuurder opgeleverd.

11-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De activiteiten van Unseen w orden uitgevoerd middels drie vennootschappen
en zijn officieel verdeeld zoals hieronder w eergeven. Gezien de grote
verw evenheid tussen de drie vennootschappen, w orden de drie
vennootschappen in de dagelijkse bedrijfsvoering gezien als één organisatie.
Unseen Amsterdam
De belangrijkste activiteit van Unseen Amsterdam bestaat uit het organiseren
van de jaarlijkse kunstfotografiebeurs op het W estergasterrein in Amsterdam.
Unseen Media
Unseen Media exploiteert een online platform w aarop kunstw erken te koop
w orden aangeboden. Daarnaast brengt Unseen Media een aantal malen per
jaar een magazine uit.
Unseen International
Unseen International is een houdstermaatschappij en houdt naast de
aandelen in Unseen Amsterdam B.V. en Unseen Media B.V., de intellectuele
eigendomsrechten van Unseen. Voorts houden de w erknemers van Unseen
International zich bezig met de w erving van partnerships (sponsors) ten
behoeve van de jaarlijkse beurs die door Unseen Amsterdam B.V. w ordt
georganiseerd.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Het
bestuur van Unseen heeft het volgende omtrent de oorzaken van het
faillissement verklaard.
Unseen Amsterdam organiseerde jaarlijks een kunstfotografiebeurs op het
W estergasterrein in Amsterdam. Unseen Amsterdam genereerde inkomsten
met de w erving van partnerships (sponsoren), subsidies (via ANBI-Stichting
Unseen Foundation), entreegelden en kraamverhuur. In 2018 ontstond een
exploitatietekort bij Unseen Amsterdam. Dit exploitatietekort is onder andere
ontstaan doordat er te w einig inkomsten w erden gegenereerd uit de
kaartverkoop van de jaarlijkse beurs, aangevraagde subsidies w erden
gew eigerd of voor een lager bedrag w erden toegew ezen. Ook viel de
acquisitie van nieuw e partnerships (sponsoren) tegen w aardoor ook daar
(aanzienlijk) minder uitkomsten uit voortvloeide dan begroot. Feitelijk is
Unseen Amsterdam, diverse inspanningen ten spijt, dit exploitatietekort niet
meer te boven gekomen.
Besloten w erd (teneinde het tijd te keren) de activiteiten van Unseen, die zich
tot dat moment beperkten tot de jaarlijkse organisatie van de beurs op het

10-03-2020
1

W estergasterrein in Amsterdam, uit te breiden en onder te brengen in
afzonderlijke vennootschappen.
Met het oog op de uitbreiding van de activiteiten w erd een online platform
ontw ikkeld, te w eten het ‘Unseen Platform’, met als doel het online kunnen
aanbieden van kunstw erken. De ontw ikkeling van de softw are voor dit
platform bleek zeer kostbaar en w as, zo begrijpt de curator, op datum
faillissement nog niet vervolmaakt. Daarnaast w erd een magazine ontw ikkeld
en uitgebracht. Deze activiteiten w erden ondergebracht in Unseen Media. Ook
een deel van de w erknemers van Unseen Amsterdam w erd ondergebracht in
Unseen Media.
In Unseen International w erden, naast een deel van de w erknemers van
Unseen Amsterdam, de intellectuele eigendomsrechten van Unseen Amsterdam
ondergebracht. Unseen International hield zich hoofdzakelijk bezig met de
w erving van partnerships (sponsoren).
Het bij Unseen Amsterdam ontstane liquiditeitstekort w erd aanvankelijk
opgevangen door Unseen Media en Unseen International. Hierdoor ontstonden
ook bij die tw ee vennootschappen financiële problemen.
Teneinde de financiële situatie w eer gezond te maken is er nog gezocht naar
nieuw e investeerders, maar dat is niet succesvol gebleken. Ook de
aandeelhouders w aren niet meer bereid om verdere investeringen te doen in
Unseen. Eind 2019 w as het zodoende duidelijk dat Unseen niet meer liquide
genoeg w as om haar schulden te voldoen en haar activiteiten voort te zetten.
De aandeelhouders hebben daarop besloten om eigen aangifte te doen van
faillissement en het bestuur gemachtigd deze aangifte in te dienen.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

11-06-2020
2

De curator verw acht het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in
de komende verslagperiode af te ronden.

15-09-2020
3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. De bevindingen van het onderzoek onderschrijven hetgeen de
bestuurders omtrent de oorzaken van de faillissementen hebben verklaard.

16-12-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

10-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

10-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-1-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met het UW V heeft inmiddels plaatsgevonden. Mogelijke
restvorderingen van w erknemers zullen w orden geregistreerd.

10-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, staan er geen onroerende zaken
op naam van Unseen.

10-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

10-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 25.000,00
totaal

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door de curator zijn de volgende bedrijfsmiddelen aangetroffen:
• Kantoorbenodigdheden en inrichting van een bedrijfslocatie voor ongeveer
tw intig w erknemers.
• De voorraad en inventaris die nodig is voor het jaarlijks opzetten van de
kunstfotografiebeurs.

10-03-2020
1

Boedelbijdrage is 10% van de verkoopopbrengst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing ten aanzien van de
kantoorinventaris. De daaraan gealloceerde opbrengst is EUR 6.150.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

10-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De beursinventaris w as opgeslagen bij derden. Met een van deze derden is
een dispuut ontstaan over de eigendom van de aldaar opgeslagen inventaris.
Volgens deze derde behoort de betreffende activa aan hem toe en w as
Unseen Amsterdam slechts huurder. Dit w ordt door de curator betw ist. De
curator beraadt zich – in overleg met de koper van de activa – over de te
nemen vervolgstappen.

10-03-2020
1

Daarnaast is de curator gebleken dat een crediteur (voormalig w erknemer) van
Unseen een kunstw erk in vuistpandrecht heeft genomen. De rechtsgeldigheid
van het vuistpandrecht w ordt door de curator betw ist. De curator heeft het
kunstw erk opgeëist.
In overleg met de koper van de activa heeft de curator besloten om geen
verdere stappen te ondernemen tegen de partij die stelt eigenaar te zijn van
de bij hem opgeslagen activa.

11-06-2020
2

Met de crediteur van Unseen die een kunstw erk van Unseen onder zich heeft
genomen, had de curator een afspraak gemaakt voor het ophalen van het
kunstw erk. Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft genomen
naar aanleiding van de Covid-19 pandemie is het ophaalmoment echter tot
nader order uitgesteld.
De curator is gebleken dat het in vuistpandrecht genomen kunstw erk
eigendom is van een derde. Deze derde heeft het kunstw erk destijds in
“onderpand” gegeven aan Unseen Amsterdam tot zekerheid van betaling van
openstaande vorderingen van Unseen Amsterdam op deze derde. De
eigendom van het kunstw erk zou vervolgens tot zekerheid aan Unseen
Amsterdam zijn overgedragen. Die transactie lijkt – gelet op het fiduciaverbod
– nietig. De eigenaar van het kunstw erk is betrokken in een buitengerechtelijk
schuldsaneringstraject en de curator heeft de saneringsadviseur van de
kunstenaar geïnformeerd over het kunstw erk en de gang van zaken
hieromtrent. De kunstenaar dan w el diens adviseur heeft daar vooralsnog
geen actie op ondernomen.

15-09-2020
3

Gelet op het voorgaande lijkt thans sprake te zijn van een situatie w aarbij
enerzijds een crediteur van Unseen Amsterdam een niet aan Unseen
Amsterdam in eigendom
toebehorende zaak in vuistpand heeft genomen en anderzijds de curator niet
bevoegd is het kunstw erk op te eisen omdat Unseen Amsterdam geen
eigenaar is. Om die reden acht de curator het niet in het belang van de boedel
om verdere aandacht aan deze kw estie te besteden. De vordering van Unseen
Amsterdam is inmiddels aangemeld bij de saneringsadviseur van de eigenaar
van het kunstw erk.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

10-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen, de w erkzaamheden voor Unseen als geheel zijn afgerond.

10-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 50.000,00
totaal

€ 50.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Domeinnamen, social media accounts en relatiebestanden.

10-03-2020
1

Verkoopopbrengst gesepcificeerd:
Domeinnamen - EUR 10.000,00.
Social media accounts - EUR 20.000,00.
Relatiebestanden - EUR 20.000,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

10-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurders bedraagt de omvang van de
handelsdebiteuren EUR 351.368,46

10-03-2020
1

In dit saldo zijn tevens begrepen vorderingen op Unseen International B.V. ad
EUR 191.500,00, Unseen Media B.V. ad EUR 5.000,00 en Stichting Foundation
Unseen ad EUR 123.194. Laatstgenoemde vordering w ordt door Stichting
Foundation Unseen betw ist.
De vorderingen van Unseen Amsterdam zijn verpand aan Rabobank
Amsterdam.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso vorderingen.

10-03-2020
1

In overleg met Rabobank Amsterdam is besloten om af te zien van verdere
incassomaatregelen tegen Stichting Foundation Unseen. Niet in de laatste
plaats omdat deze geen verhaal lijkt te bieden.

11-06-2020
2

Geen, de incasso is afgerond.

16-12-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 171.826,40

10-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het
verzoek eventuele rekeningen op naam Unseen te blokkeren.
Unseen hield een rekening aan bij Rabobank Amsterdam.
Rabobank Amsterdam heeft een vordering ingediend van EUR 171.826,40.

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissementen stonden er geen leasecontracten op naam van
Unseen.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank Amsterdam heeft ter zekerheid op haar vordering pandrechten op
inventaris, voorraden en vorderingen op derden.

10-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

10-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1 crediteur heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator
heeft, ondanks het uitdrukkelijk verzoek daartoe, vooralsnog geen
documentatie ontvangen w aaruit het eigendomsvoorbehoud van de
betreffende crediteur blijkt. Indien sprake is van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud zal de crediteur in staat w orden gesteld zijn
eigendommen in te nemen.

10-03-2020
1

In totaal tw ee crediteuren hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud.

11-06-2020
2

Daar w aar sprake w as van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en de
zaken door de curator zijn aangetroffen, zijn de crediteuren in de gelegenheid
gesteld de zaken in te nemen.

15-09-2020
3

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een beroep doen op een
retentierecht.

10-03-2020
1

1 crediteur heeft zich beroepen op een recht van retentie.

11-06-2020
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld die een recht van reclame
hebben ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afw ikkeling zekerheidsrechten en eigendomsvoorbehoud.

10-03-2020
1

(Vermeende) eigendomsvoorbehouden en retentierechten zijn in de afgelopen
verslagperiode afgew ikkeld.

11-06-2020
2

De curator heeft Rabobank een voorstel gedaan voor de financiele afw ikkeling
van het pandrecht van Rabobank op de inventaris van Unseen Amsterdam.
De financiele afrekening tussen de boedel en de pandhouder heeft inmiddels
plaatsgevonden.

15-09-2020
3

Geen, de w erkzaamheden zijn afgerond.

16-12-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van Unseen is na datum faillissement gedurende de
onderhandelingen over een mogelijke doorstart met machtiging van de
rechter-commissaris voortgezet tot 27 februari 2020.

10-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De omvang met de voortzetting gemoeid gaande kosten beperkt zich tot de
kosten van internet, telefoon en nutsvoorzieningen. De exacte omvang van de
daarmee gemoeid gaande bedragen is nog niet bekend, maar zal beperkt zijn.

10-03-2020
1

Vooralsnog bedragen de kosten van voortzetting EUR 369,96
(nutsvoorzieningen).

11-06-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Daags na het faillissement hebben diverse (zow el binnenlandse als
buitenlandse) partijen aan de curator kenbaar gemaakt interesse te hebben in
een overname van de activa en activiteiten van Unseen.

6.5 Verantwoording

10-03-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft een biedingsproces opgetuigd en partijen in de gelegenheid
gesteld een bod uit te brengen. Een aantal partijen heeft vervolgens een
indicatief bod uitgebracht, w aarna de curator de partijen met het hoogste
indicatieve bod in de gelegenheid heeft gesteld hun biedingen te verbeteren
en finaal te maken. De curator is daarop in onderhandeling getreden met de
partij die het hoogste finale bod heeft uitgebracht.

10-03-2020
1

Deze onderhandelingen hebben, met toestemming van de rechter-commissaris
en, voor w at betreft de verpande inventaris, Rabobank Amsterdam, geleid tot
overeenstemming over de overname van de activa en activiteiten van Unseen
door Art Rotterdam B.V.

6.6 Opbrengst
€ 75.000,00

10-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Ten aanzien van de verpande inventaris is een boedelbijdrage van 10%
overeengekomen.

10-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afw ikkeling transactie (met name levering van laatste activa).

10-03-2020
1

Geen, levering van de activa heeft plaatsgevonden.

11-06-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (digitale) administratie van de drie gefailleerde
vennootschappen veiliggesteld en zal het gebruikelijke onderzoek doen naar
de gevoerde administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen

10-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar
2018.

10-03-2020
1

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 23 april 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 23 december 2019
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voorw erp van onderzoek.

10-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voorw erp van onderzoek.

10-03-2020
1

De curator heeft niet kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is
voldaan, maar stelt vast dat een eventuele vordering uit dien hoofde op de
aandeelhouders op datum faillissement reeds w as verjaard.

11-06-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voorw erp van onderzoek.

10-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voorw erp van onderzoek.

10-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar rechtmatigheid.

10-03-2020
1

De curator verw acht het onderzoek naar rechtmatigheid de komende
verslagperiode af te ronden.

11-06-2020
2

Het onderzoek naar rechtmatigheid is bijna afgerond. De curator verw acht in
het volgende verslag te rapporteren over haar bevindingen.

15-09-2020
3

Het onderzoek naar rechtmatigheid is afgerond. De bevindingen van het
onderzoek geven de curator geen aanleiding tot het nemen van verdere
stappen.

16-12-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: PM

10-03-2020
1

€ 3.614,75

11-06-2020
2

€ 4.692,75

15-09-2020
3

€ 3.614,75

16-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.537,00

10-03-2020
1

Toelichting
De drie vennootschappen vormden een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. De fiscale eenheid is met ingang van datum faillissement
verbroken.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Door het UW V is nog geen preferente vordering ingediend.
€ 4.692,75

10-03-2020
1

11-06-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
42

10-03-2020
1

45

11-06-2020
2

46

15-09-2020
3

44

16-12-2020
4

46

15-06-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.105.102,08

10-03-2020
1

€ 1.091.104,85

11-06-2020
2

€ 597.433,69

16-12-2020
4

€ 598.185,98

15-06-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-06-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nog niet bekend.

10-03-2020
1

Inventariseren en registreren van crediteuren.

11-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bij de curator zijn geen aanhangige procedures bekend.

10-03-2020

1
Belastingdienst Amsterdam.

16-12-2020
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

Namens de curator is beroep ingesteld tegen de beslissing van de
Belastingdienst Amsterdam op het door Unseen Amsterdam ingestelde
bezw aar tegen door de Belastingdienst Amsterdam opgelegde
naheffingsaanslagen omzetbelasting ter zake van de kaartverkoop van het
jaarlijkse fotofestival over de jaren 2014 tot en met 2016. Unseen Amsterdam
stelt zich op het standpunt dat het verlaagde btw -tarief van 9% (voorheen
6%) van toepassing is op de met de kaartverkoop gegenereerde opbrengst in
plaats van de door de Belastingdienst toegepaste 21% (voorheen 19%).
Namens de curator w ordt voorts teruggave gevorderd van teveel betaalde
omzetbelasting in eerdere (voor 2014) en latere tijdvakken (na 2016).

16-12-2020
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-03-2020
1

Namens de curator is recentelijk een beroepschrift ingediend bij de rechtbank
Amsterdam.

16-12-2020
4

De Belastingdienst heeft een verw eerschrift ingediend bij de rechtbank
Amsterdam. Naar verw achting zal de rechtbank Amsterdam een datum bepalen
voor de mondelinge behandeling (zie ook paragraaf 1.2).

15-03-2021
5

In tegenstelling tot hetgeen (abusievelijk) in het vorige verslag is vermeld, is
de procedure aanhangig bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Tot
op heden heeft de rechtbank (w egens drukte en onderbezetting) geen zitting
ingepland. Namens de curator is bij de rechtbank aangedrongen op een
spoedige afw ikkeling van de kw estie

15-06-2021
6

De Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem heeft een zitting gepland op 11
oktober 2021.

09-09-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

10-03-2020
1

Afw ikkeling fiscale procedure.

16-12-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met:

10-03-2020
1

- Afw ikkeling transactie;
- Afw ikkeling lease, eigendomsvoorbehouden, vermeende zekerheden en
eigendomsdisputen;
- Ontruimen en opleveren gehuurde;
- Incasso debiteuren;
- Afw ikkeling bodemvoorrecht;
- Afw ikkeling pandrecht Rabobank Amsterdam;
- Afw ikkeling procedure Belastingdienst;
- registratie crediteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.
- Financiele afw ikkeling bodemvoorrecht en zekerheden.
- Afw ikkeling btw -geschil met Belastingdienst.
- Afw ikkeling onderzoek naar oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

11-06-2020
2

- Afw ikkeling btw -geschil met Belastingdienst.
- Afw ikkeling onderzoek naar oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

15-09-2020
3

- Afw ikkeling fiscale procedure.

16-12-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

09-09-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2.

10-03-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

