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 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 
FAILLISSEMENT VAN 

MUZIEKMAKERSCENTRUM AMSTERDAM EXPLOITATIE B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : Muziekmakerscentrum Amsterdam Exploitatie B.V. (“MAE”), 

handelend onder de naam ‘MuzyQ’ 
Faillissementsnummer :   F.13/14/233 

Datum uitspraak : 11 april 2014 
Uitgesproken op : Op verzoek van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost 

Curator  :   mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: steffens@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. L. van Berkum 
 
Activiteiten onderneming : exploitatie van een zogenaamd muziekmakerscentrum, bestaande 

uit de (modulaire) verhuur van (concert)zalen, studio’s en 
oefenruimten, de exploitatie van een horeca-aangelegenheid en de 
(vaste) onderverhuur van kantoorruimten. 

Omzetgegevens :  
2013  EUR 2.118.865 
2012 EUR 1.922.397 
2011 EUR 1.418.665 

 
Personeel gemiddeld aantal : 29 (over het boekjaar 2013) 
 
Datum verslag : 19 mei 2014 
Verslagperiode : 11 april 2014 – 19 mei 2014  
Bestede uren in verslagperiode : 326,8 uren 
Bestede uren totaal : 326,8 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 254.560,40 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
 
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuurders, 
medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd.  
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Ten behoeve van het opstellen van dit verslag is voorts geput uit het rapport van de 
onderzoekscommissie uit de Stadsdeelraad Oost d.d. 6 december 2011 met de titel “Garantstelling 
Muziekmakerscentrum” (“het Rapport van de Onderzoekscommissie”). 

 
De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit 
verslag vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere 
feiten oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
 
1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

MAE werd opgericht bij notariële akte van 22 augustus 2008. Enig aandeelhouder van MAE is 
de besloten vennootschap Tamariu Holding B.V. De aandelen in deze vennootschap worden 
gehouden door drie (3) natuurlijke personen. 
 
Enig en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van MAE is de heer C.P.A. de Jong.  
De heer De Jong is een van de aandeelhouders en bestuurders van Tamariu Holding B.V. 

 
De drie indirect aandeelhouders van MAE zijn tevens de oprichters en bestuurders van de 
stichting Stichting Orfeos Studio (“SOS”). 

 
Historie: verhouding SOS/MAE – gemeente Amsterdam 
SOS heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling en bouw van een ‘muziekmakerscentrum’ in 
stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam (de “Gemeente”).  

 
Onder een muziekmakerscentrum wordt verstaan een gebouw waarin muzikanten oefenruimtes 
en studio’s kunnen huren. 
 
Vanaf 1999 is er gewerkt aan de planvorming en realisatie van het muziekmakerscentrum, als 
onderdeel van de grootschalige herontwikkeling van het terrein van de voormalige 
Oostergasfabriek.  
 
In 2001 werd SOS opgericht en vanaf dat moment werd ook gezocht naar 
financieringsmogelijkheden. FGH Bank N.V. bleek uiteindelijk bereid tot financiering van de 
ontwikkeling en bouw van het muziekmakerscentrum, onder voorwaarde van een garantie van 
de Gemeente. 
 
In augustus 2007 werd door de Gemeente ingestemd met een garantstelling door de Gemeente 
van de volledige financiering van FGH Bank N.V. De financiering van FGH Bank N.V. werd vorm 
gegeven middels een hypothecaire financiering. In november 2008 is verzocht om een 
uitbreiding van de garantstelling in verband met uitbreiding van het bouwkrediet.  
De garantstelling van de Gemeente had daarmee uiteindelijk betrekking op een bedrag van  
EUR 26,15 miljoen. 
 
In 2008 is MAE opgericht. Het muziekmakerscentrum is in oktober 2009 opgeleverd.  
MAE is het muziekmakerscentrum gaan exploiteren onder de naam MuzyQ.  

 
MAE kent als bedrijfsomschrijving ‘dienstverlening voor uitvoerende kunst’. Feitelijk bestaan de 
activiteiten van MAE uit de exploitatie van het muziekmakerscentrum. Daartoe heeft SOS als 
verhuurder een huurovereenkomst gesloten met MAE als huurder.  
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De activiteiten van MAE zijn drieledig: 
- de verhuur van kantoor- en bedrijfsruimte aan vaste huurders; 
- de exploitatie van inpandige horeca; 
- de modulaire verhuur van studio’s, oefen- en lesruimtes voor musici, orkesten, et cetera. 
 
Oorspronkelijk zou het muziekmakerscentrum het sluitstuk moeten vormen voor de 
herontwikkeling van het gebied, maar als gevolg van de financiële crisis zouden de nodige 
projecten voor korte of lange tijd stil zijn komen te liggen. Het muziekmakerscentrum werd 
hierdoor als een van de eerste gebouwen opgeleverd, in plaats van als laatste.  
 
De omgeving bestond bij de oplevering nog uit een bouwput. Van een aantrekkelijke omgeving 
met veel activiteiten en publiek, zoals in de plannen was voorzien, was (nog) geen sprake.  
De parkeergarage en het winkelcentrum waren nog niet gereed. De bezettingsgraad voor zowel 
de vaste als modulaire verhuur bleef ver achter bij de prognoses. 

 
MAE kreeg bovendien te kampen met financiële tegenslagen omdat subsidieregelingen en 
toezeggingen van cultuurfondsen werden ingetrokken. Dientengevolge werd gestart met een 
gebrek aan afdoende werkkapitaal. Aanloopverliezen konden niet worden gefinancierd en er 
waren geen middelen beschikbaar voor de beoogde marketingplannen. 

  
Zodoende was MAE niet in staat haar huurbetalingsverplichtingen jegens SOS na te komen en 
was SOS op haar beurt niet in staat om aan de financieringsverplichtingen jegens  
FGH Bank N.V. te voldoen. 
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is door de Gemeente een werkgroep geformeerd met 
als opdracht scenario’s uit te werken voor een oplossing van de financiële risico’s waarmee de 
Gemeente mogelijk zou worden geconfronteerd. 
 
Verschillende adviesbureaus zijn benaderd. Adviesbureau DSP-groep heeft in april 2010 
onderzoek uitgevoerd naar de marktpotentie van MuzyQ, met als einddoel inzichtelijk te krijgen 
of MAE in staat zou zijn om uiteindelijk te komen tot een kostendekkende exploitatie. De 
eindconclusie van DSP houdt volgens het Rapport van de Onderzoekscommissie in dat een 
risico bestaat dat MAE ook op de langere termijn niet kostendekkend zal kunnen werken. 
 
Daarnaast is aan adviesorganisatie KPMG verzocht om een nadere uitwerking te geven van 
oplossingsrichtingen voor de dreigende financiële problemen. Volgens het Rapport van de 
Onderzoekscommissie gaat het advies van KPMG in op de volgende oplossingsrichtingen: 
- voorzetten van de bestaande situatie; 
- verstrekken van een rekening courant lening aan MAE; 
- overname van de huidige financiering; 
- terugkopen van de grond van SOS;  
- het kopen van het gebouw op grond van een eerste recht van koop beding. 

 
De ingestelde werkgroep heeft blijkens het Rapport van de Onderzoekscommissie overwogen 
dat het scenario om het gebouw te kopen en te (her)financieren de beste optie was.  
Een verzoek van SOS tot het verstrekken van een financiering van EUR 0,5 miljoen zou zijn 
afgewezen. 

 
Vanaf medio 2010 zou de Gemeente vervolgens getracht hebben om het registergoed van SOS 
te kopen. Overleg daarover met SOS heeft niet tot een oplossing geleid.  
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De Gemeente heeft getracht een contractuele koopoptie in kort geding af te dwingen. Naar 
aanleiding daarvan werd een bemiddelaar benoemd teneinde te komen tot een passende 
oplossing die erin zou moeten resulteren dat SOS/MAE alsnog tot een rendabele exploitatie van 
het muziekmakerscentrum zouden kunnen komen. 

 
De bemiddelingspoging is uiteindelijk gestrand omdat FGH Bank N.V. daaraan haar  
(door de Gemeente bedongen) medewerking niet zou hebben willen verlenen.  
De beoogde oplossing zou er mede toe strekken dat de huurlasten van MAE zeer aanzienlijk 
zouden afnemen, waarbij de huur, na een zekere ingroeiperiode, zou uitkomen op een bedrag 
van EUR 952.000,- per jaar. Dit derhalve in plaats van de initiële vastgestelde jaarhuur van circa 
EUR 2.000.000,-. 
 
Het standpunt van SOS/MAE luidt dat overeenstemming werd bereikt over deze aangepaste 
huurprijs. In elk geval zou overeenstemming hebben bestaan tussen SOS en MAE over een 
aanpassing (lees: verlaging) van de huur. De Gemeente betwist dat overeenstemming bestaat. 

 
In september 2012 is FGH Bank N.V. overgegaan tot executie van haar hypotheekrecht omdat 
de Gemeente zou hebben nagelaten (ingevolge de garantie) aflossingen te doen op de 
hypothecaire lening van SOS. 
 
De Gemeente zou vanaf circa maart 2011 tevens hebben getracht te komen tot een beëindiging 
van de huurrelatie van MAE. 

 
In het kader van de executie heeft de Gemeente het gebouw van het muziekmakerscentrum 
onderhands gekocht. Vanaf 15 mei 2013 is de Gemeente daarvan de eigenaar. 

 
De initiatiefnemers van SOS (en MAE) menen dat zij zonder succes hebben getracht met de 
Gemeente in overleg treden teneinde te komen tot oplossingen van de gerezen problemen. 
SOS heeft het muziekmakerscentrum beschouwd als een intensieve vorm van samenwerking 
met de Gemeente. De bestuurders van SOS/MAE menen dan ook dat de Gemeente ‘hen heeft 
laten vallen’. 

 
De garantstelling voor het muziekmakerscentrum door de Gemeente is in 2010 aanleiding 
geweest voor het instellen van een onderzoekscommissie. De opdracht aan de 
onderzoekscommissie was primair waarheidsvinding over het gehele traject van voorbereiding, 
besluitvorming en (bestuurlijke) uitvoering van de garantstelling. De secundaire opdracht van de 
onderzoekscommissie bestond eruit om naar aanleiding van het feitenonderzoek aanbevelingen 
te doen. Voormelde onderzoekscommissie heeft haar onderzoek in 2011 afgerond en de 
bevindingen de onderzoekscommissie zijn verwerkt het Rapport van de Onderzoekscommissie. 
In het Rapport van de Onderzoekscommissie zijn onder meer (en niet uitsluitend) de volgende 
(tussen)conclusies opgenomen: 
 

De procedures voor de toewijzing van het muziekmakerscentrum aan de 
kandidaten zijn niet transparant geweest. Het zou volgens de onderzoekscommissie 
de voorkeur hebben verdiend om de toewijzing van een dergelijk project transparant te 
maken, bijvoorbeeld door een openbare aanbesteding of door uitschrijving van een 
prijsvraag. 

 
De keuze van het stadsdeel voor de exploitant is op een niet transparante wijze en 
zonder heldere criteria en documentatie tot stand gekomen. Er is geen open 
inschrijving geweest voor gegadigden van de exploitatie. Daarmee heeft het stadsdeel 
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zich de mogelijkheid onthouden om op basis van objectieve criteria uit verschillende 
exploitanten te kiezen. 

 
De onderzoekscommissie stelt vast dat de sfeer waarin het toenmalige dagelijks bestuur 
oordeelde over het belang van het muziekmakerscentrum mede is bepaald door de 
toenemende vrees van de betrokkenen dat de gewenste culturele functies geen 
doorgang zouden krijgen. 

 
Duidelijk is dat SOS een ambitieus businessplan heeft opgesteld waarbij de 
daadwerkelijk behoefte aan oefenruimtes moeilijk in te schatten is.  
Het staat SOS als onderneming vrij een om een dergelijk businessplan op te stellen; het 
is echter aan de garantiegevers – het stadsdeel en de centrale stad in dit geval – 
om zulke plannen kritisch te bekijken en op hun merites te beoordelen. (…) Het is 
de onderzoekscommissie duidelijke geworden dat de garantiegevers dit 
onvoldoende in ogenschouw hebben genomen. (…) Hierbij speelde ook mee dat de 
betrokken ambtenaren en het dagelijks bestuur er erg mee waren ingenomen dat er 
toch een culturele voorziening kon komen in het Polderweggebied. Ambtenaren en 
zeker een aantal leden van het dagelijks bestuur waren bijzonder enthousiast gemaakt 
voor het plan en geneigd om de risico’s die men als garantiegever zou lopen als gering 
in te schatten of zelfs geheel te veronachtzamen. 

 
Er is sprake geweest van een hecht partnerschap tussen stadsdeel en SOS en die 
situatie is niet veranderd is toen de garantstelling ter sprake kwam. Dit hechte 
partnerschap heeft ertoe bijgedragen dat door het stadsdeel onvoldoende kritisch naar 
de garantstelling is gekeken. 

 
Het is ontegenzeggelijk waar dat de kredietcrisis een enorme streep door de rekening 
zette: een onvoorzienbare gebeurtenis die verstrekkende gevolgen had op het financiële 
klimaat. Maar toch ook geldt dat SOS zich weinig heeft ingedekt tegen risico’s, noch als 
ontwikkelaar, noch als ondernemer en exploitant. Het plan om de aanloopverliezen op 
te vangen bestond uit het aanboren van vreemd vermogen. Terwijl de bouw vorderde 
waren er slechts toezeggingen van fondsen; toezeggingen die ook weer konden worden 
ingetrokken. 
(…) 
De onderzoekscommissie stelt vast dat het ontbreken van een solide 
exploitatieplan van SOS in de afwegingen van het stadsdeel en de centrale stad 
om garant te staan, in het geheel geen rol heeft gespeeld.(…) 

 
 Voor de ontwikkelingen nadien wordt verwezen naar hoofdstuk 1.6 van dit verslag. 
 
1.2  Winst en verlies 
  

2013 EUR        2.398* 

2012 EUR    129.107 -/-* 

2011 EUR 1.816.708 -/- * 

 
*In de jaarrekeningen wordt uitgegaan van huurverplichtingen van respectievelijk  
EUR 324.000 (2013), EUR 180.000 (2012) en EUR 134.000 (2011).  
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1.3 Balanstotaal 
  

2013 EUR 1.300.644 

2012 EUR 1.402.757 

2011 EUR 1.519.042 

 
1.4 Verzekeringen 

De bedrijfsactiviteiten en activa van MAE zijn verzekerd tegen gebruikelijke risico’s bij een 
erkende verzekeraar. Van de assurantietussenpersoon werd een bevestiging van dekking onder 
de lopende verzekering ontvangen. 

 
1.5 Huur 

MAE is als huurder een langjarige huurovereenkomst aangegaan met SOS als verhuurder. 
Ingevolge een onderhandse executieverkoop is de Gemeente sedert 15 mei 2013 eigenaar van 
het muziekmakerscentrum.  
 
Tussen MAE en de Gemeente bestaat verschil van mening over de geldende huurprijs.  
MAE stelt zich op het standpunt dat de huur die in het kader van de bemiddeling werd 
besproken, de zogenaamde ‘Kwak huur’ van kracht is. De ‘Kwak huur’ gaat ervan uit dat de 
jaarhuur na ommekomst van een bepaalde ingroeiperiode zal uitkomen op een bedrag van 
EUR 952.000,-. 
 
De Gemeente daarentegen stelt dat de initieel tussen SOS en MAE overeengekomen huurprijs 
van EUR 2.000.000,- per jaar van kracht is gebleven. 
 
De curator onderzoekt in hoeverre ten behoeve van de horeca- en winkelruimten een 
indeplaatstelling kan worden gerealiseerd. Daartoe werd met machtiging van de rechter- 
commissaris aan een horecamakelaar een bemiddelingsopdracht verleend. 
 
De Gemeente stelt dat een indeplaatsstelling rechtens niet mogelijk is omdat de huur van de 
horeca- en winkelruimten niet zou kunnen worden afgesplitst. Naar het oordeel van de curator is 
dit wel mogelijk, mede omdat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds hebben 
voorzien in een mogelijkheid tot afsplitsing: aan de betrokken brouwerij werd namelijk een 
zogenaamd huurintredingsrecht verleend. 
 
De Gemeente is bij brief van 22 april 2014 (door de curator ontvangen op 25 april 2014) 
overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw tegen 31 juli 2014. 
 
Ondanks herhaald verzoek heeft de curator van de Gemeente nog geen opgaaf ontvangen van 
de openstaande huurschuld. De curator heeft inmiddels wel vastgesteld dat de Gemeente nog 
huurpenningen van EUR 34.424,60 heeft ontvangen nadat het faillissement van MAE door haar 
was aangevraagd. De curator heeft op grond van artikel 47 Fw. deze betaling vernietigd en 
jegens de Gemeente aanspraak gemaakt op (terug)betaling. De Gemeente weigert voorshands 
aan deze sommatie gevolg te geven. 
 
Onderverhuur 
MAE (onder)verhuurt aan circa 50 (rechts)personen kantoor- en opslagruimten. De totale 
maandelijkse huursom bedraagt circa EUR 50.000,-. Volgens de concept- jaarrekening over 
2013 is door huurders voor een totaalbedrag van EUR 73.883,- aan waarborgsommen voldaan. 
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1.6 Oorzaak faillissement 
Het muziekmakerscentrum is in oktober 2009 geopend en wordt sindsdien onder de naam 
‘MuzyQ’ door MAE geëxploiteerd. De (financiële) prognoses zoals die bestonden ten tijde van 

de besluitvormingsfase over de Gemeentegarantie zijn niet gerealiseerd. 
 

De redenen die daarvoor zijn aangevoerd, bestaan uit: 
- vertraagde oplevering van het gebouw; 
- vertraagde ontwikkeling van het gebied; 
- onbereikbaarheid van het gebouw; 
- de kredietcrisis; 
- te krappe startfinanciering 

 
Zie voorts de toelichting zoals opgenomen onder hoofdstuk 1.1. van dit verslag. 

 
 Ontwikkelingen na de eigendomsoverdracht van het registergoed naar de Gemeente  

Nadat de Gemeente eigenaar van het registergoed was geworden, werd opnieuw onderhandeld 
tussen MAE en de Gemeente over een aanpassing van de huur. In dat verband is relevant dat 
MAE het standpunt is blijven innemen dat de Gemeente gebonden zou zijn aan de tussen  
MAE en SOS overeengekomen aangepaste huurprijs. 
 
Naar het zich laat aanzien is de Gemeente al geruime tijd in onderhandeling (geweest) met een 
derde omtrent een verhuur van het registergoed in combinatie met het verlenen van een 
koopoptie met betrekking tot het registergoed aan deze derde.  
Dit volgt onder meer uit informatie die middels een zogenaamd WOB  
(Wet openbaar van bestuur) verzoek openbaar is geworden. Omdat naar het oordeel van de 
Gemeente sprake zou zijn van ‘bedrijfsgevoelige informatie’ is op grond van het bepaalde in 
artikel 10 lid 1 sub c Wob de nodige informatie onleesbaar gemaakt. 
 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Gemeente reeds in september 2013 in overleg is 
getreden met een derde over een huurovereenkomst en een koopoptie met betrekking tot het 
muziekmakerscentrum. Niet gebleken is dat een inschrijvingsprocedure of openbare 
aanbesteding heeft plaatsgehad.  
 
Op 31 januari 2014 werd door dan wel aan de Gemeente een e-mail verzonden getiteld 
“Atlantisplein ondertekening” met de volgende inhoud: 

 
“Dank je […]. Fijn voor ons allen dat we op dit punt zijn gekomen. Dat het tot een 
in vele aspecten succesvol muziekmakerscentrum mag leiden! Het echte werk 
kan nu gaan beginnen ;) (…) En hopelijk zetten we snel de volgende stap en 
kunnen we een fles opentrekken.” 

 
Op 3 februari 2014 heeft de Gemeente een verzoekschrift aan de rechtbank Amsterdam gericht 
strekkende tot faillietverklaring van MAE. De rechtbank heeft bij beschikking van  
19 februari 2014 het verzoek afgewezen. De Gemeente heeft op 27 februari 2014 hoger beroep 
ingesteld. Op 11 april 2014 werd in hoger beroep alsnog het faillissement van MAE 
uitgesproken. 
 
In het kader van de faillissementsprocedures heeft MAE onder meer als verweer gevoerd dat de 
Gemeente middels het faillissementsverzoek misbruik maakt van recht. De Gemeente zou door 
het faillissementsverzoek de langlopende discussie met MAE over de (omvang van de) huurprijs 
hebben willen omzeilen: door het aanvragen van het faillissement en achtereenvolgens het  
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ex artikel 39 Fw opzeggen van de huurovereenkomst, realiseert de Gemeente op korte termijn 
een beëindiging van de huurrelatie met MAE. Dit zou het uitsluitende oogmerk zijn geweest van 
de Gemeente bij de faillissementsaanvraag. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft dit verweer 
gepasseerd. 
 
De Gemeente heeft na het uitspreken van het faillissement jegens de curator aangegeven dat 
het bij de Gemeente ontbreekt aan vertrouwen in de huidige ondernemers achter MAE. Daarbij 
is de toelichting verstrekt dat te vaak zou zijn gebleken dat prognoses en budgetten niet 
haalbaar bleken en dat het zou ontbreken aan afdoende ondernemerszin om een omvangrijk 
commercieel cultureel centrum op een rendabele wijze te kunnen exploiteren.  
Daarnaast zou de Gemeente de in haar optiek uitzichtloze discussies met MAE en haar bestuur 
moe zijn geweest. Tot slot heeft de Gemeente aangevoerd dat MAE na de overdracht van het 
registergoed aan de Gemeente, niet althans nauwelijks huurpenningen aan de Gemeente zijn 
voldaan zodat niet van de Gemeente verlangd zou kunnen worden de huurrelatie met MAE te 
laten voortduren. 
 
Tijdens een overleg met de Gemeente kort nadat het faillissement van MAE was uitgesproken, 
heeft de Gemeente aangegeven dat nog geen sprake was een (nieuwe) getekende 
huurovereenkomst met een derde. Later heeft de gemeente Amsterdam het standpunt 
ingenomen dat zij al wel zodanig vergevorderd in onderhandeling was met een derde dat zij 
deze onderhandelingen in beginsel niet meer zou kunnen afbreken. 
 
De curator stelt vast dat de Gemeente voorshands uitermate terughoudend is met het 
verstrekken van informatie over de gang van zaken in de pré faillissementsfase, meer in het 
bijzonder over aard, inhoud alsmede het tijdsverloop van de onderhandelingen die zijn gevoerd 
met derde partijen over een toekomstige huur van het registergoed en/of het verlenen van een 
koopoptie met betrekking tot het registergoed.  
 
Er hebben de curator allerhande tegenstrijdige berichten bereikt over onder meer het tijdstip 
waarop overeenstemming zou zijn bereikt alsmede over de inhoud en invulling van 
voorbehouden.  
 
Ondanks de omstandigheid dat de curator herhaaldelijk bij de gemeente heeft aangedrongen op 
het betrachten van openheid en transparantie weigert de gemeente dat. De curator acht dat niet 
alleen onbegrijpelijk maar voorts onacceptabel aangezien de curator daarmee gehinderd wordt 
in zijn onderzoek naar de toedracht en oorzaken van het faillissement van MAE. 

 
De curator zal nader onderzoek doen naar de precieze oorzaken en achtergronden van het 
faillissement van MAE. In dat verband zal de curator ook het standpunt van het bestuur van 
MAE, inhoudende dat de Gemeente misbruik van recht heeft gemaakt met het aanvragen van 
het faillissement van MAE, nader onderzoeken. 
 
De curator zal in zijn onderzoek voorts het volgende betrekken. In mei 2012 is de Gemeente 
gedagvaard door (onder meer) de besloten vennootschap Melody Line B.V. (“Melody Line”). 

Melody Line exploiteert onder de naam Oefenstudio’s The Jam een onderneming die eveneens 
oefenstudio’s verhuurt aan muzikanten. Melody Line stelt zich in voormelde procedure in het 
kort op het standpunt dat de Gemeente door de garantstelling jegens SOS (als hiervoor 
toegelicht) onrechtmatig jegens Melody Line heeft gehandeld. Daartoe heeft Melody Line 
aangevoerd dat de Gemeente in strijd heeft gehandeld met artikel 2 van de Wet Financiering 
decentrale overheden (Wet Fido), met het kartelverbod van artikel 6 van de Mededingswet 
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(Mw.) alsmede met de Europese staatssteunregels. Als gevolg van het handelen van de 
Gemeente zouden het marktaandeel alsmede de omzet van Melody Line zijn gedaald. 
De rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 11 september 2013 geoordeeld: 
 

(…) De rechtbank overweegt dat deze lagere financieringslasten mogelijk hebben geleid 
tot lagere exploitatiekosten voor MAE althans MuzyQ, hetgeen een voordeel kan 
opleveren voor MAE althans MuzyQ ten opzichte van haar concurrenten. Toen De 
Gemeente zich garant stelde voor SOS had zij zich dit naar het oordeel van de 
rechtbank behoren te realiseren. In een dergelijk geval, waarin één van een aantal 
gelijkwaardige marktpartijen door De Gemeente wordt bevoordeeld en de concurrentie 
mogelijk wordt verstoord, dient De Gemeente de belangen van alle daarbij betrokken 
partijen te inventariseren en zorgvuldig af te wegen. Gesteld noch gebleken is dat De 
Gemeente de belangen van de concurrenten van MuzyQ, waaronder The Jam en 
Melody Line, heeft meegenomen in haar afweging toen zij besloot zich garant te stellen 
voor SOS. (…) De rechtbank acht het handelen van De Gemeente dan ook 
onzorgvuldig. 

 
Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat De Gemeente in strijd 
heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel door zich garant te stellen voor SOS, 
wetende dat zij concurrenten van SOS daarmee mogelijk zou benadelen.  
De Gemeente heeft daarmee gehandeld in strijd met hetgeen in het ongeschreven recht 
in het maatschappelijk verkeer betaamt en dit handelen kan naar het oordeel van de 
rechtbank aan De Gemeente worden toegerekend.” 

 
De curator heeft vernomen dat van de verhuurtransactie (bestaande uit de verhuur door de 
Gemeente van het muziekmakerscentrum en het verlenen van een koopoptie daarop aan de 
nieuwe huurder), tevens onderdeel uitmaakt de onderverhuur van de oefenstudio’s en de 
horeca aan Melody Line. De curator is ondanks herhaald verzoek aan de Gemeente niet 
geïnformeerd over de aard en inhoud van de gemaakte afspraken en kan voorshands dus niet 
uitsluiten dat de transactie met de nieuwe huurder en Melody Line niet los kan worden gezien 
van de inhoud van voormeld vonnis van de rechtbank van 11 september 2014.  

 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
 48 
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 Circa 50 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 
 22 april 2014 
 
 
3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving 
 MAE heeft geen onroerende zaken in eigendom. 
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Bedrijfsmiddelen 
3.2 Beschrijving 

MAE is eigenaresse van vaste activa bestaande uit diverse kantoorinrichting, een horeca-
inventaris, alsmede van meubilair, muziekinstrumenten en technische apparatuur 
(geluidsapparatuur, verlichting) ten behoeve van de studio’s. De totale aanschaffingswaarde 
bedraagt (volgens de concept jaarrekening) EUR 1.076.593. De boekwaarde per  
31 december 2013 bedraagt EUR 501.236. 

 
Verder is MAE eigenaresse van 1.240 akoestische panelen die zich voornamelijk bevinden in de 
studio’s en oefenruimten. De aanschaffingswaarde en de boekwaarde per 31 december 2013 
daarvan bedragen EUR 619.6111 respectievelijk EUR 526.670. De Gemeente stelt dat zij als 

gevolg van natrekking eigenaresse is geworden van deze panelen. Naar het oordeel van de 
curator gaat het hier evenwel om roerende zaken en heeft de Gemeente geen rechtsgeldige 
aanspraken op de akoestische panelen. In 2011 is door de fiscus bodembeslag gelegd ten laste 
van MAE. De belastingdeurwaarder heeft de akoestische panelen als roerend aangemerkt en 
deze opgenomen in zijn proces- verbaal van beslaglegging. 
 
Met machtiging van de rechter-commissaris is opdracht verleend aan het Nederlands Taxatie en 
Adviesbureau B.V. (“NTAB”) voor het taxeren van de bedrijfsmiddelen (inclusief de akoestische 

panelen). 
 
3.6  Verkoopopbrengst 
 Nog niet van toepassing. 
 
3.7  Boedelbijdrage 
 Nog niet van toepassing 
 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

De bedrijfsmiddelen kwalificeren als bodemzaken zodat het bodemvoorrecht van de fiscus 
daarop van toepassing is. De curator zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw de 
belangen van de fiscus behartigen. 

 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9  Beschrijving 
 Er is slechts een beperkte horecavoorraad aangetroffen. 
 
3.10 Verkoopopbrengst 
 Niet van toepassing. 
 
3.11 Boedelbijdrage 
 Niet van toepassing. 
 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

Per 15 april 2014 was sprake van een totaal uitstaand saldo aan debiteuren van circa 
EUR 152.000,-.  

 
Over de maand mei 2014 is ten titel van huur aan vaste huurders een bedrag van ruim 
EUR 46.000,- (inclusief btw) uitgefactureerd. 
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4.2 Opbrengst 
De curator beschikt nog niet over actuele en bijgewerkte bankgegevens zodat niet volledig 
inzichtelijk is wel debiteurenbetalingen in de afgelopen periode zijn ontvangen. 

 
4.3 Boedelbijdrage 
 Nog niet van toepassing. 
 
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

MAE en haar enig aandeelhouder Tamariu Holding B.V. hebben een kredietovereenkomst 
afgesloten bij Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. (“Rabobank”) tot een bedrag van 

(initieel) EUR 1,5 miljoen. Vanwege de problematiek waarmee MAE werd geconfronteerd, heeft 
Rabobank de kredietfaciliteit met ingang van april 2012 met EUR 25.000,- per kwartaal 
ingeperkt.  
Rabobank Amsterdam heeft de curator bericht dat haar openstaande vordering per datum 
faillissement van EUR 1,2 miljoen bedraagt. 
 
De curator heeft jegens Rabobank het standpunt ingenomen dat pandrechten op vorderingen 
die zijn ontstaan nadat Rabobank kennis had genomen van de faillissementsaanvraag van MAE 
op grond van artikel 47 Fw. vernietigd zijn alsmede dat betalingen van onverpande vorderingen 
op de rekening van MAE bij de Rabobank niet meer door haar hadden mogen worden 
verrekend. De curator heeft jegens de Rabobank aanspraak gemaakt op terugbetaling. 

 
De heren R.J.W. Lemmers en C.P.A. de Jong (beide indirect aandeelhouder van MAE) hebben 
elk een achtergestelde lening tot een bedrag van EUR 250.000,- aan MAE verstrekt. 

 
5.2 Leasecontracten 
 Er is sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot een printer. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 

Rabobank maakt aanspraak op pandrechten op roerende zaken en vorderingen. 
 
Daarnaast is sprake van borgtochten van elk EUR 150.000,- van de heren C.P.A. de Jong en 
R.J.W. Lemmers (beide indirect aandeelhouder van MAE). en van een borgtocht van brouwerij 
Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (“Grolsche”) van initieel EUR 220.000,-. 

 
Grolsche maakt aanspraak op een (eerste) pandrecht op de gehele horeca-inventaris, 
vorderingen op derden, de handelsnaam en de goodwill verbonden aan de  
horecaonderneming.  

 
5.4 Separatistenpositie 

Rabobank en Grolsche zijn separatist gelet op de aan hen verleende zekerheidsrechten. Ten 
aanzien van het stil pandrecht op de bodemzaken hebben zij evenwel de fiscus als 
bevoorrechte schuldeisers boven zich te dulden. Ten aanzien van het overgrote deel van de 
debiteurenvorderingen geldt dat het pandrecht van de Rabobank ingevolge het beroep van de 
curator op het bepaalde in artikel 47 Fw is vernietigd. 
 
Het pandrecht van Grolsche op de vorderingen op derden is echter slechts geregistreerd bij de 
vestiging van de stampandakte in 2009. Thans zijn geen vorderingen meer aanwezig die 
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voortkomen uit een destijds bestaande rechtsverhouding. Dit pandrecht is daarmee feitelijk 
inhoudsloos. Ten aanzien van de pandrechten op de handelsnaam en de goodwill heeft de 
curator gesteld dat het niet voor verpanding vatbare rechten betreft. 

 
5.5 Boedelbijdragen 
 Nog niet van toepassing. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Verschillende partijen hebben aanspraak gemaakte op afgifte van goederen die zich in het 
muziekmakerscentrum bevinden. Deels gaat het om vaste huurders van kantoorruimten, deels 
om partijen waarvan zich eigendommen in oefenruimten en/of studio’s bevinden. De curator 
heeft deze aanspraken in onderzoek. 

 
5.7 Reclamerechten 
 Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld die zich hebben beroepen op een reclamerecht. 
 
5.8 Retentierechten 
 Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld die zich hebben beroepen op een retentierecht. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van MAE was de onderneming van MAE 
volledig operationeel. 
 
De curator heeft na daartoe verkregen toestemming van de rechter commissaris besloten de 
activiteiten van de MAE voort te zetten. De curator gaat er voorshands vanuit dat de activiteiten 
onderneming in volle omvang zullen worden gecontinueerd zolang de curator een beroep kan 
doen op de werknemers. Door het UWV is bevestigd dat de opzegtermijnen rond eind mei 
zullen aflopen. De curator onderzoekt of na mei niettemin op verantwoorde en renderende wijze 
alle dan wel een deel van de activiteiten zullen kunnen worden gecontinueerd. 

 
6.2 Financiële verslaglegging 

Vanaf datum faillissement (11 april 2014) tot en met 30 april 2014 is uit de horeca en modulaire 
verhuuractiviteiten een omzet gerealiseerd van in totaal EUR 112.939,-. Het voorlopige resultaat 
over genoemde periode bedraagt circa EUR 87.000,- (positief). Er wordt nog wel rekening 
gehouden met een correctie van dit resultaat van circa EUR 15.000,- in verband met 
energielasten en kosten van beveiliging.  
Bij de vaststelling van de kosten is rekening gehouden met loonkosten en werkgeverslasten van 
oproepkrachten waarop een beroep is gedaan. Loonkosten en werkgeverslasten van overig 
personeel en huurlasten zijn buiten de berekening van het resultaat gelaten, aangezien dit 
boedelkosten betreffen waarmee de boedel geconfronteerd zal worden ongeacht het al dan niet 
voortzetten van de ondernemingsactiviteiten.  
Vanaf 11 april t/m 30 april is aldus sprake geweest van een renderende exploitatie. De omzet uit 
hoofde van de horeca en modulaire verhuur over de eerste tien dagen van mei is teruggelopen 
maar vooralsnog is sprake van een acceptabel (renderend) niveau. De curator zal de 
ontwikkelingen nauw volgen en activiteiten staken indien blijkt dat de activiteiten niet meer op 
voor de boedel winstgevende wijze kunnen worden gecontinueerd. 
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Doorstart 
6.3 Beschrijving 

De curator onderzoekt een doorstart van de horeca-activiteiten. In dat verband is opdracht 
verleend aan een horecamakelaar. De curator wordt door zowel de Gemeente als de 
vermeende nieuwe huurder van het muziekmakerscentrum gehinderd in zijn pogingen een 
maximale boedelopbrengst te realiseren.  
 
De Gemeente heeft op voorhand, derhalve zonder dat überhaupt enige kandidaat huurder 
bekend was, expliciet aan de curator te kennen gegeven dat zij zich zal verzetten tegen een 
indeplaatsstelling. Ook is de Gemeente nalatig in het verstrekken van informatie aan de curator, 
terwijl de Gemeente jegens geïnteresseerde kandidaten een duidelijk ontmoedigingsbeleid 
voert. Van verschillende partijen heeft de curator de terugkoppeling gekregen dat zij hun initiële 
interesse niet zullen concretiseren aangezien de Gemeente heeft laten weten dat zij 
betrokkenheid van de betreffende partij bij het muziekmakerscentrum niet op prijs stelt. 

 
6.4 Verantwoording 
 Nog niet van toepassing. 
 
6.5 Opbrengst 
 Nog niet van toepassing. 
 
6.6 Boedelbijdrage 
 Nog niet van toepassing. 
 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. De eerste indruk is dat de administratie afdoende inzicht biedt in de rechten en 
verplichtingen van de vennootschap. 

 
7.2 Depot jaarrekeningen 
 Boekjaar 2012: voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 30 januari 2014, derhalve tijdig; 
 Boekjaar 2011: voorlopige jaarrekening gedeponeerd op 12 maart 2013, derhalve niet tijdig; 
 Boekjaar 2010: jaarrekening gedeponeerd op 27 januari 2012, derhalve tijdig. 
 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 In onderzoek. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 
 In onderzoek. 
 
7.6 Paulianeus handelen 

De curator heeft ten aanzien van zowel de Gemeente als Rabobank rechtshandelingen en 
betalingen vernietigd die betrekking hebben op de periode vanaf de faillissementsaanvraag door 
de Gemeente. 
 
Overige paulianeuse handelingen zijn in onderzoek. 
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8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator en kosten: PM 
 Gemeente Amsterdam: PM 
 Mellotone piano’s: EUR 3.713,21 
 Overige kosten van de voortzetting. 
 
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 EUR 253.396,00 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 (Nog) niet ingediend 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 (Nog) niet ingediend 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 11 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 13.521,50 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Nog niet bekend. 
 
 
9. PROCEDURES 
 

9.1 Naam wederpartij(en) 
MAE heeft zich gevoegd in een procedure die aanhangig is tussen de Gemeente en SOS.  

 
9.2 Aard procedure 

De procedure strekt tot verkrijging van een verklaring voor recht omtrent de geldende huurprijs. 
 
9.3 Stand procedure 

Deze procedure is naar aanleiding van een verweer van de Gemeente verwezen naar de sector 
kanton van de rechtbank Amsterdam. 

 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen inzicht worden gegeven. 
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10.2 Plan van aanpak 
De curator zal in de komende verslagperiode trachten tot een indeplaatsstelling van de horeca- 
en winkelruimten te komen. De activiteiten zullen geheel of gedeeltelijk worden gecontinueerd 
zolang dat verantwoord is. De verkoop van de bedrijfsmiddelen zal ter hand worden genomen. 
De debiteurenvorderingen zullen worden geïncasseerd. Het onderzoek naar de achtergronden 
en oorzaken van het faillissement zal worden voortgezet. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie (3) maanden. 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  
19 mei 2014. 
 
 
T. Steffens, 
curator 


