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ZESDE 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. W.F. Korthals Altes  
 
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 : 29 juli 2016 

Verslagperiode : 27 januari 2016 - 29 juli 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 19,3 uren 

Bestede uren totaal : 928,7 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 576.618,29 

 
 
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 en onderverhuur 

 Voor een inhoudelijke beschrijving van de huurrelaties van MAE en de lopende discussie met de 

gemeente Amsterdam wordt verwezen naar voorgaande verslagen.  

 

Voor de verslaglegging over de lopende procedure tegen de gemeente Amsterdam wordt 

verwezen naar hoofdstuk 9. 

 

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.  

 

WOB-verzoek 

De curator heeft op enig moment een WB-verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam. 

Tegen de verstrekking van stukken heeft een derde bezwaar gemaakt. De curator wacht de 

uitkomst van dat bezwaar nog altijd af.   

 

De afwikkeling van het faillissement is door de handelwijze van de gemeente omtrent het WOB-

verzoek helaas ernstig vertraagd. 

 

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement 

van MAE. Dit zal mede afhankelijk zijn van de uitkomst van de procedure die tegen de 

gemeente is aangespannen.  

 

 

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. 
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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 26 juli 2016 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 

 

 In de afgelopen verslagperiode zijn geen bedragen geïncasseerd. 

 

De curator zal in samenspraak met de pandhouder besluiten tegen welke debiteuren een 

procedure wordt gestart, en daarvoor machtiging van de rechter-commissaris verzoeken.  

 

4.3 Boedelbijdrage 

 Voor zover de curator verpande vorderingen incasseert, ontvangt de boedel daarover een 

boedelbijdrage van 10%.  

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

MAE werd gefinancierd door de Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. (“Rabobank”). 

Rabobank heeft een obligo van circa EUR 1,2 miljoen. 

 

 Tussen de curator en Rabobank bestond een discussie over de reikwijdte van de pandrechten 

en een door de curator ingeroepen pauliana. Voor een beschrijving van het geschil wordt 

verwezen naar voorgaande verslagen. De discussie kent een belang van circa EUR 152.000 in 

hoofdsom.  

 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, 

met Rabobank een schikking bereikt. Op grond daarvan voldoet Rabobank de boedel een 

bedrag van EUR 110.000,=. In de komende verslagperiode wordt de schikking afgewikkeld.  

 

5.2 Leasecontracten 

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

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

Voor een beschrijving van de zekerheden wordt verwezen naar eerder verslagen.  
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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 

Afgewikkeld. De administratie voldoet aan de wettelijke vereisten.  

 

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. Vooralsnog is niet gebleken van 
onregelmatigheden op dit punt.  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. Dit onderzoek kan eerst plaatsvinden nadat ook de met het WOB-verzoek 

verzochte stukken zijn ontvangen.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

Nu met Rabobank een schikking is getroffen, is dat onderdeel afgewikkeld.  
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De curator heeft overigens ten aanzien van de Gemeente betalingen vernietigd die betrekking 

hebben op de periode vanaf de faillissementsaanvraag door de Gemeente. De Gemeente heeft 

deze vordering (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 193.224,81  + PM 

 UWV   EUR 110.915,64 

 Gemeente Amsterdam:    PM 

 Kosten van de voortzetting:  EUR 33.255,48 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 415.168,00 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 72.085,60 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 (Nog) niet ingediend 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 48 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 344.652,70 

 

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 

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.  
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9.2 Aard procedure 

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

 

9.3 Stand procedure 

In de afgelopen verslagperiode heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak 

stond thans voor vonnis op 26 juli 2016. Van de rechtbank ontving de curator bericht dat het 

vonnis is aangehouden tot 23 augustus 2016. 

 

 

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: 

 de procedure tegen de Gemeente; 

 vervolgens nader onderzoek doen naar de oorzaken en achtergronden van het 

faillissement  

 voortzetten van de debiteurenincasso. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over zes (6) maanden. 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  

29 juli 2016.  

 

 

 

T. Steffens, 

curator 


