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DERDE 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 : 13 maart 2015 
Verslagperiode : 10 oktober 2014  - 13 maart 2015 
Bestede uren in verslagperiode : 58,0 uren 
Bestede uren totaal : 851,1 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR  615.889,82 

 
 
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 de openbare faillissementsverslagen is mede 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, Winst en Verlies, balanstotaal,  

Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare verslag. 
 
1.2 Verzekeringen 

Voor zover bekend bestond geen aanspraak op de restitutie van vooruitbetaalde premies.  
 
1.5 Huur  

Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de huurrelaties waarbij MAE partij was, wordt 
verwezen naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. Deze relaties zijn 
inmiddels afgewikkeld, met uitzondering van het volgende. 
 
Tussen de Stichting Orfeos Studio (“SOS”) en MAE enerzijds en de Gemeente Amsterdam (de 
“Gemeente”) anderzijds bestond (en bestaat) verschil van mening over de omvang van de 

geldende huurprijs. SOS en MAE hebben zich op het standpunt gesteld dat de huur die in het 
kader van een bemiddelingstraject werd besproken, de zogenaamde ‘Kwak huur’ van kracht is. 
De ‘Kwak huur’ gaat ervan uit dat de jaarhuur na ommekomst van een bepaalde ingroeiperiode 
zou uitkomen op een bedrag van EUR 952.000,-. De Gemeente daarentegen heeft gesteld dat 
de initieel tussen SOS en MAE overeengekomen huurprijs van EUR 2.000.000,- per jaar van 
kracht is gebleven. 
 
Over deze discussie was voor het faillissement een bodemprocedure gestart door SOS tegen 
de Gemeente. MAE heeft zich gevoegd aan de zijde van SOS.  
 
De curator heeft vastgesteld dat het belang van de boedel bij de procedure aanzienlijk is. De 
huurpenningen vanaf datum faillissement kwalificeren als boedelschuld ingevolge artikel 39 Fw. 
De onbetaalde huurpenningen over de periode vóór het faillissement zijn onderdeel van de 
concurrente schuldenlast van MAE.  
De omvang van de te betalen boedelschulden wordt substantieel beïnvloed door de uitkomst 
van de discussie over de omvang van de huurprijs. De boedel dient de huurprijs over 2,5 maand 
te voldoen. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie is dit EUR 122.500,= of 
EUR 415.000,=.  
 
Naar verwachting bevat de boedel voldoende actief om de boedelschulden te voldoen. De 
omvang van de huurpenningen staat daarmee in direct verband met de uitkering van de 
gerealiseerde baten aan andere crediteuren. Afhankelijk van de uitkomsten van de discussies 
over de hoogte van de huurprijs, bestaat voldoende actief om ook de faillissementsvorderingen 
(gedeeltelijk) te voldoen.  
 
De curator is daarom voornemens om de procedure tegen de Gemeente over te nemen. 
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1.6 Oorzaak faillissement 

Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen voorafgaand aan het faillissement en 
de door het bestuur (en aandeelhouder) aangedragen oorzaken, wordt verwezen naar het 
eerste en tweede openbare faillissementsverslag.  
 
De curator heeft in mei 2014 aan de Gemeente een verzoek gedaan tot verstrekking van 
informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (“WOB-verzoek”). Vanwege het 

uitblijven van verstrekking van de verzochte informatie heeft de curator de Gemeente op 24 
oktober 2014 in gebreke gesteld. Ook naar aanleiding daarvan is geen informatie ontvangen. 
Lange tijd is in het geheel niet van de Gemeente vernomen. 
 
De Gemeente heeft inmiddels erkend in verzuim te zijn en dwangsommen (tot een bedrag van 
1.260 Euro) verschuldigd te zijn. Een inhoudelijk besluit is in het vooruitzicht gesteld voor begin 
april. De curator wacht dit af en zal aan de hand van de ontvangen informatie, beoordelen in 
hoeverre hij zich met de uitkomst kan verenigen. 
 
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement 
van MAE. 

 
 
2. PERSONEEL 

 
 Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 
 
 
3. ACTIVA 

 
 Afgewikkeld.  Voor een beschrijving van de activa en de liquidatie daarvan wordt verwezen naar 
het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 

 
 
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. 

 
4.2 Opbrengst 
 De stand per 5 maart 2015 is als volgt: 
 
 Pré faillissementsdebiteuren: geïncasseerd: EUR 112.932,04 
   openstaand:    EUR   40.524,36 
  
 Boedeldebiteuren: geïncasseerd: EUR 232.880,96 
  openstaand:    EUR   22.008,34 
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 In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 1.608,62 van boedeldebiteuren 
geïncasseerd. 
 
 De curator heeft inmiddels aanzienlijke buitengerechtelijke inspanningen verricht om tot incasso 
van de openstaande vorderingen te komen. De achtergrond van de non-betaling varieert. 
Sommige vorderingen worden betwist, andere debiteuren stellen in betalingsonmacht te 
verkeren en van bepaalde debiteuren wordt geheel geen reactie ontvangen. 
 
De curator inventariseert tegen welke debiteuren een incassoprocedure zal worden gestart. De 
curator zal de rechter-commissaris verzoeken daarvoor machtiging te verlenen. In voorkomend 
geval zal de curator met de (vermeend) pandhouder afspraken maken over het starten van een 
incassoprocedure.  
 

4.3 Boedelbijdrage 
 Voor zover de curator verpande vorderingen incasseert, ontvangt de boedel daarover een 
boedelbijdrage van 10%. Vanwege het verschil van mening over de reikwijdte van het pandrecht 
van de bank kan nog niet concreet worden gemaakt op welke boedelbijdrage de curator 
aanspraak heeft.   

 
 
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. De vordering van Rabobank per datum faillissement bedraagt circa 
EUR 1,2 miljoen. 
 
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 afdracht van deze 
bedragen. 
 
Rabobank heeft de standpunten van de curator op verschillende gronden betwist en haar 
standpunten in de afgelopen verslagperiode nader toegelicht.  
 
De curator beoordeelt de standpunten van Rabobank aan de hand van de verstrekte toelichting 
en zal proberen met Rabobank op redelijke gronden tot een regeling te komen. Indien dat niet 
lukt, is de curator voornemens om tot invordering in rechte over te gaan. 

 
 Voor het overige wordt verwezen naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 
 
5.2 Leasecontracten 

 Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 

Rabobank maakt aanspraak op pandrechten op roerende zaken en vorderingen. 
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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 

 Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. De positie van de 
separatisten is onveranderd. 

 
5.5 Boedelbijdragen 
 Nog niet van toepassing. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 

Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 
 
5.7 Reclamerechten en Retentierechten 
 Niet van toepassing. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voor de beschrijving en verantwoording van de voortzetting en doorstart van de onderneming 
wordt verwezen naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag. 

 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris 
een accountant ingeschakeld die onder meer onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de 
administratie. Naar het oordeel van de accountant is de administratie correct en volledig.  

 
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 

Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het onderzoek naar de voldoening aan de 
volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt dat schade die is 
ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op vóór 1 oktober 2012), naar het oude 
BV-recht moet worden bepaald.  

 
MAE is vóór de invoering van de Wet Flex-BV, opgericht. De curator zal daarom alsnog 
onderzoek doen naar de nakoming van deze verplichting. 
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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. 
 
Zowel Rabobank als de Gemeente hebben deze vorderingen (ten minste gedeeltelijk) betwist. 
De curator beraadt zich over het in zijn algemeenheid in het faillissement te voeren beleid. 
Verwezen wordt daarvoor naar hoofdstuk 1.  
 
Overige paulianeuse handelingen zijn in onderzoek. 

 
 
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:   EUR +  PM 
 UWV   EUR 109.590,63 
 Gemeente Amsterdam:     PM 
 Kosten van de voortzetting:   PM 
 
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 EUR 388.327,00 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 EUR 72.085,60 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 (Nog) niet ingediend 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 43 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 317.817,08 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

De wijze van afwikkeling (en de vooruitzichten van crediteuren) hangt nauw samen met de 
uitkomsten van discussies tussen de curator en Rabobank en die tussen de curator en de 
Gemeente.   
 
 De uitkomsten zijn zowel van invloed op de omvang en rangorde van de schuldenlast als op 
baten. Dit kan zowel leiden tot een opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw) als in 
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voorkomend geval tot een uitdeling aan concurrente crediteuren, waarbij de boedelschulden en 
preferente faillissementsschulden volledig worden betaald.  

 
 
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. 
 
De procedure is thans geschorst. De curator is voornemens de procedure over te nemen op de 
voet van artikel 27 Fw. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken toestemming te 
verlenen om de procedure over te nemen.  

 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen inzicht worden gegeven. 
 
10.2 Plan van aanpak 

De curator zal zich richten op de volgende onderwerpen: 
• Het overnemen van de procedure tegen de Gemeente; 

• Het verkrijgen van informatie op basis van het WOB-verzoek, c.q. ter zake overgaan tot 

maatregelen; 
• Vervolgens nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het 

faillissement in welk kader bijzondere aandacht zal worden besteed aan de 
totstandkomingsgeschiedenis van de huidige huurovereenkomst (inclusief koopoptie) 
tussen de Gemeente en A-Plein Exploitatie B.V. / Astoria Vastgoed B.V. 

• Zich beraden over het starten van een procedure tegen Rabobank ter invordering van 
de aan de boedel af te dragen gelden; 

• Voortzetten van de debiteurenincasso. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie (3) maanden. 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  
17 maart 2015 
 
 
 
T. Steffens, 
curator 


