
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Stichting Beeldende Kunst Regio Zwolle h.o.d.n. Kunstuitleen Zwolle 09-07-2018 
 5

Stichting Beeldende Kunst Regio Zwolle is gevestigd en kantoorhoudende te 
(8011 MK) Zwolle aan de Voorstraat 31.

KvK: 41022502

09-07-2018 
 5

Kunstuitleencentrum
(bron: KvK)

09-07-2018 
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 208.399,00 € -17.188,00 € 357.805,00

2015 € 235.067,00 € -14.397,00 € 399.934,00

2014 € 243.884,00 € -18.045,00 € 428.866,00

Verslagnummer 11
Datum verslag 09-04-2020
Insolventienummer F.08/17/173
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000013428:F001
Datum uitspraak 23-05-2017

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr D. Meulenberg

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=51bfcf8b-5940-e711-80df-005056803cfe
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=291aaee9-887c-e511-80c6-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

4 09-07-2018 
 5

€ 22.245,74 09-07-2018 
 5

€ 12.774,35 09-01-2019 
 7

€ 14.015,94 08-07-2019 
 9

€ 8.316,84 07-01-2020 
 10

€ 9.136,59

Toelichting 
De laatste 2 voormalige bedrijfsrekeningen van gefailleerde zijn opgeheven, 
waarbij het saldo is overgemaakt naar de boedelrekening. 

09-04-2020
 11



Verslagperiode

Bestede uren

van 
8-4-2018

t/m 
7-7-2018

09-07-2018 
 5

van 
8-7-2018

t/m 
7-10-2018

08-10-2018 
 6

van 
8-10-2018

t/m 
7-1-2019

09-01-2019 
 7

van 
8-1-2019

t/m 
7-4-2019

09-04-2019 
 8

van 
8-4-2019

t/m 
7-7-2019

08-07-2019 
 9

van 
8-7-2019

t/m 
7-1-2020

07-01-2020 
 10

van 
8-1-2020

t/m 
9-4-2020

09-04-2020
 11

Verslagperiode Bestede uren

5 4 uur 21 min

7 126 uur 54 min

8 6 uur 25 min

9 8 uur 0 min

10 6 uur 30 min

11 5 uur 25 min

totaal 157 uur 35 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Beste uren verslagperiode
Verslag 1 - 7 juli 2017: 64:20 uur
Verslag 2 - 7 oktober 2017: 35:35 uur
Verslag 3 - 7 januari 2018: 5:20 uur
Verslag 4 - 7 april 2018: 6:05 uur
Verslag 5 - 7 juli 2018: 4:35 uur

Bestede uren totaal
Verslag 1 - 7 juli 2017: 64:20 uur
Verslag 2 - 7 oktober 2017: 99:55 uur
Verslag 3 - 7 januari 2018: 105:15 uur
Verslag 4 - 7 april 2018: 111:20 uur
Verslag 5 - 7 juli 2018: 115:55

09-07-2018 
 5

Beste uren verslagperiode
Verslag 6 - 7 oktober 2018: 11:55 uur

Bestede uren totaal
Verslag 6 - 7 oktober 2018: 127:50 uur

08-10-2018 
 6

Beste uren verslagperiode
Verslag 7 - 7 januari 2019: 3:25 uur (in decimalen 3,42 uur)

Bestede uren totaal
Verslag 7 - 7 januari 2019: 131,15 uur (in decimalen 131,25 uur)

Bij de Bestede uren hierboven is voor onderhavige verslagperiode 126,90 uur
ingevuld om op het juiste totaal aantal uren (131,25 uur) te komen waarmee
in het volgende verslag kan worden doorgerekend.

09-01-2019 
 7

1. Inventarisatie

Stichting Beeldende Kunst Regio Zwolle is opgericht in 1972. Bestuurder van 
gefailleerde is
sinds 1 januari 2011 de heer A. van Kempen.

09-07-2018 
 5

Voor zover bekend is gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke procedures. 09-07-2018 
 5



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde beschikt(e) over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Enkele 
verzekeringen zijn reeds door de curator opgezegd (waarbij aanspraak is 
gemaakt op premierestitutie), terw ijl andere verzekeringen voorlopig worden 
gecontinueerd, zoals de kunstcollectieverzekering. De premie was voor 
faillissement al vooruit betaald. Zodra de kunstcollectie is verkocht, zal de 
curator zorg dragen voor royement van de resterende verzekeringen.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Alle verzekeringen zijn beëindigd. Een en ander 
heeft geleid tot premierestitutie van € 1.249,66.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte van Stibbe Zwolle Holding B.V. De huurprijs 
per maand
bedraagt € 4.525,82 incl. btw. De curator heeft de huurovereenkomst met 
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd op 29 mei 2017. De 
opzegtermijn bedraagt drie maanden. Ten behoeve van de verhuurder is een 
bankgarantie gesteld van € 14.280. Deze is voor zover bekend nog niet 
uitgekeerd.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Het gehuurde is opgeleverd aan de verhuurder. De 
verhuurder
heeft de genoemde bankgarantie laten uitkeren. Een en ander strekt in 
mindering op haar
vordering.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017:
De oorzaak van het faillissement is gelegen in een terugloop van het aantal 
klanten in
combinatie met de te hoge huurkosten (en personeelslasten). De curator zal 
de oorzaak van
het faillissement nog nader onderzoeken.

09-07-2018 
 5

Verslag 8 - 7 april 2019:
De door de bestuurder aangegeven oorzaak komt niet onaannemelijk voor.

09-04-2019 
 8



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
4

09-07-2018 
 5

Personeelsleden 
4

Toelichting 
Verslag 1 - 7 juli 2017:
De curator heeft de werknemers van gefailleerde met machtiging van de 
rechter-commissaris
schriftelijk ontslag aangezegd op 29 mei 2017. Zekerheidshalve is aan de 
bestuurder van
gefailleerde eveneens schriftelijk ontslag aangezegd.

De curator heeft het UWV ingelicht over het ontslag. Het UWV nodigt de 
werknemers uit voor
een intakegesprek.

09-07-2018 
 5

Datum Aantal Toelichting

29-5-2017 4

totaal 4

Verslag 1 - 7 juli 2017:
De arbeidsovereenkomsten van het personeel zijn beoordeeld. Voorts heeft de 
curator
machtiging voor ontslag gevraagd en verkregen, waarna de werknemers bij 
brief ontslag is
aangezegd. Ten slotte is het UWV ingelicht en van alle benodigde informatie 
voorzien.

09-07-2018 
 5

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris € 2.300,00

totaal € 2.300,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde beschikt over een voor een kunstuitleen gebruikelijke inventaris, 
zoals
vitrinekasten, tafels, stoelen, computerapparatuur, etc.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Gefailleerde beschikt nog over een schilderij-
rekkensysteem dat in opslag ligt bij een derde. De curator is voornemens het 
rekkensysteem te laten veilen.

Verslag 3 - 7 januari 2018: De opdracht tot verkoop is verstrekt aan een 
veilingbedrijf. De
veiling zal op korte termijn plaatsvinden.

Verslag 4 - 7 april 2018: Veiling van het schilderij-rekkensysteem heeft tot 
heden niet plaatsgevonden omdat dit systeem incompleet blijkt te zijn. 
Getracht zal worden de komende verslagperiode veiling van het systeem te 
bewerkstelligen. 

Verslag 5 - 7 juli 2018: het betreffende veilingbedrijf is een termijn gesteld 
waarbinnen het schilderij-rekkensysteem verkocht moet zijn. Bij gebreke 
daarvan moet het systeem teruggegeven worden.

Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 7 juli 2017: De inventaris is nog niet verkocht. Een en ander zal 
naar verwachting de komende verslagperiode afgerond worden.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: De inventaris is verkocht aan de doorstarter voor 
een bedrag ad € 2.300,00 excl. btw. Hierbij heeft de koper zich verbonden 
tevens te zorgen voor bezemschoon opleveren van het bedrijfspand van 
gefailleerde.

09-07-2018 
 5

Verslag 6 - 7 oktober 2018:
Het rekken systeem is in de afgelopen verslagperiode geveild. De bruto 
opbrengst bedraagt € 1.250,-. De netto opbrengst is nog niet op de 
boedelrekening ontvangen.

08-10-2018 
 6

Verslag 7- 7 januari 2019:
Ook nu is de opbrengst van het geveilde rekken systeem nog niet van het 
veilingbureau ontvangen. Het veilingbureau zal aangemaand worden tot 
betaling.

09-01-2019 
 7

Verslag 8 - 7 april 2019:
Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen is de opbrengst van het geveilde 
rekken systeem niet van het veilingbureau ontvangen. De curator beraadt zich 
op nadere stappen.

09-04-2019 
 8

Verslag 9 - 7 juli 2019: 
Getracht wordt de opbrengst van het rekkensysteem te incasseren via diverse 
wegen.

08-07-2019 
 9

Verslag 10 - 7 januari 2020: Gebleken is dat het veilingbureau op 10 
september 2019 in staat van faillissement is verklaard. De vordering ter zake 
de veilingopbrengst is ingediend bij de curator.

07-01-2020 
 10



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1 - 7 juli 2017: De fiscus heeft een voorrecht op alle goederen van de 
gefailleerde. Op de goederen rusten overigens geen zekerheidsrechten, zoals 
pandrechten, van derden.

Verslag 5 - 7 juli 2018: De fiscus heeft het bodemvoorrecht aangaande de 
bodemzaken.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017: De bedrijfsmiddelen zijn door de curator in kaart 
gebracht en zullen naar verwachting de komende verslagperiode worden 
verkocht. 

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Ten aanzien van de inventaris heeft overleg 
plaatsgevonden met
de rechter-commissaris. Voorts is onderhandeld met de koper. Uiteindelijk is 
een
koopovereenkomst opgesteld.

09-07-2018 
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Kunstwerken € 22.500,00

Kunstwerken € 2.700,00

Veiling zeefdrukken € 274,00

totaal € 25.474,00 € 0,00

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde heeft volgens haar administratie 1770 kunstwerken in eigendom 
(schilderijen,
zeefdrukken, sieraden, tassen, etc.), waarvan 430 aan klanten zijn uitgeleend. 
Voorts heeft
gefailleerde een hoeveelheid kunstwerken in consignatie van kunstenaars. 
Hiervan zijn
volgens de administratie van gefailleerde 86 werken uitgeleend aan klanten. 

Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 7 juli 2017: Met toestemming van de rechter-commissaris zijn 830 
werken van gefailleerde verkocht aan Het Kunsthuis B.V., waaronder de 
hierboven genoemde 430 kunstwerken die eigendom zijn van gefailleerde en 
momenteel zijn uitgeleend aan klanten. De koopprijs hiervoor bedraagt € 
22.500 excl. btw. De koopprijs is bijgeschreven op de faillissementsrekening. 
Voorts wordt verwezen naar onderdeel 6 van dit verslag (Doorstart).
De resterende kunstwerken zullen in de komende verslagperiode worden 
verkocht.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: De doorstarter heeft tijdens de tweede 
verslagperiode in een
tweede tranche een hoeveelheid kunstwerken gekocht voor € 2.700,00 excl. 
btw. Hierbij heeft koper zich verbonden om het bedrijfspand van gefailleerde 

09-07-2018 
 5



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

bezemschoon op te leveren.

Verslag 3 - 7 januari 2018: Tijdens de derde verslagperiode heeft veilingbedrijf 
Proveiling een beperkte hoeveelheid zeefdrukken geveild voor een 
brutobedrag ad € 274. Op korte termijn zal wederom een veiling van een 
hoeveelheid zeefdrukken plaatsvinden.

Verslag 4 - 7 april 2018:
De zeefdrukken zijn tot heden niet geveild. Het veilingbedrijf onderzoekt de
mogelijkheden om betere opbrengsten te realiseren, gelet op de lage 
opbrengst van de
reeds geveilde zeefdrukken.

Verslag 5 - 7 juli 2018:
Het veilingbedrijf is eveneens een termijn gesteld aangaande de verkoop van 
de zeefdrukken (zie 3.3).

Verslag 6 - 7 oktober 2018:
Het grootste deel van de resterende zeefdrukken is geveild. De bruto 
opbrengst bedraagt € 259,-.

08-10-2018 
 6

Verslag 7- 7 januari 2019:
Ook nu is de opbrengst van de resterende zeefdrukken nog niet ontvangen. 
Het veilingbureau zal aangemaand worden.

09-01-2019 
 7

Verslag 8 - 7 april 2019:
Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen is de opbrengst van de resterende 
zeefdrukken nog niet ontvangen. De curator beraadt zich op nadere stappen.

09-04-2019 
 8

Verslag 9- 7 juli 2019:
Via diverse wegen wordt getracht de opbrengst van de resterende 
zeefdrukken te incasseren.

08-07-2019 
 9

Verslag 10 - 7 januari 2020: Gebleken is dat het veilingbureau op 10 
september 2019 in staat van faillissement is verklaard. De vordering ter zake 
de veilingopbrengst is ingediend bij de curator.

07-01-2020 
 10

Verslag 1 - 7 juli 2017:
De curator heeft de kunstvoorraad van gefailleerde laten taxeren. Voor het 
overige wordt
voorlopig verwezen naar onderdeel 6 van dit verslag (Doorstart).

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Met betrekking tot de voorraad kunstwerken zijn - 
met goedkeuring van de rechter-commissaris - twee koopovereenkomsten 
gesloten.

Verslag 3 - 7 januari 2018: De resterende kunstwerken worden in een aantal 
tranches te koop aangeboden via een internetveiling.

09-07-2018 
 5



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

IE-rechten en goodwill € 2.500,00

totaal € 2.500,00 € 0,00

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde beschikt over een hoeveelheid domeinnamen, handelsnamen en 
goodwill,
waaronder een klantenbestand. 

Verkoopopbrengst
Verslag 1 - 7 juli 2017:
De IE-rechten en goodwill zijn verkocht voor € 2.500 excl. btw. De koopprijs is 
bijgeschreven op de faillissementsrekening. Voorts wordt verwezen naar 
onderdeel 6 (Doorstart).

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017:
De curator heeft een koopovereenkomst opgesteld in verband met de IE-
rechten en goodwill.
Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de koper en met de rechter-
commissaris.

09-07-2018 
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 2.822,00 € 0,00

totaal € 2.822,00 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1 - 7 juli 2017: Per faillissementsdatum bedraagt de 
debiteurenportefeuille een bedrag van € 2.822. Het is mogelijk dat een of meer 
debiteuren na faillissement nog vorderingen hebben betaald. Een en ander zal 
de komende verslagperiode nader worden onderzocht. Wat betreft 
vorderingen van gefailleerde op banken wordt verwezen naar onderdeel 5 
(Banken/zekerheden).

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Ten aanzien van de debiteurenportefeuille dient 
onderzocht te worden in hoeverre deze geïncasseerd kan worden en in 
hoeverre reeds door sommige debiteuren is betaald. Aangezien met de 
doorstarter is afgesproken dat zij de onderneming
voortzet per datum faillissement moet tevens worden vastgesteld welke 
bijschrijvingen op de bankrekening van gefailleerde na 23 mei 2017 toekomen 
aan de doorstarter. Mogelijk dient een deel van hetgeen ABN AMRO Bank N.V. 
heeft overgeboekt naar de
faillissementsrekening naar de doorstarter te worden overgemaakt. Hier vindt 
thans onderzoek en correspondentie met de doorstarter plaats.

Verslag 3 - 7 januari 2018: Het hiervoor genoemde onderzoek is uitgevoerd. 
Met toestemming van de rechter-commissaris is aan de doorstarter doorgeleid 
een bedrag ad € 2.341,57.

Verslag 4 - 7 april 2018: Bestudering van de openstaande vorderingen op 
debiteuren heeft geleerd dat het om veelal zeer kleine bedragen gaat terw ijl 
het totaalbedrag van de onbetaalde vorderingen ongeveer € 2.000,- betreft. 
Overwogen wordt om af te zien van incasso gelet op de te verwachten kosten 
van incasso.

Verslag 5 - 7 juli 2018: gelet op het geringe bedrag aan openstaande 
vorderingen en de veelal kleine bedragen wordt afgezien van incasso.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017: De curator heeft de debiteurenportefeuille nog niet 
beoordeeld.

Verslag 4 - 7 april 2018:  De debiteurenportefeuille is nader bekeken in de 
afgelopen verslagperiode (zie 4.1 hiervoor).

09-07-2018 
 5

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Verslag 1 - 7 juli 2017:
Gefailleerde houdt rekeningen aan bij ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V.
De rekening bij ING Bank vertoonde een creditsaldo van € 190,09. Dit saldo is 
inmiddels
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

09-07-2018 
 5



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

De rekeningen bij ABN AMRO vertoonden per datum faillissement een 
creditsaldo van €
37.914,25. ABN AMRO heeft hiervan inmiddels € 24.018,01 overgeboekt naar 
de
faillissementsrekening. Het restant houdt de bank voorlopig achter in verband 
met de door de bank ten behoeve van de verhuurder verstrekte bankgarantie 
ad € 14.280. De curator heeft een en ander in onderzoek.

Verslag 3 - 7 januari 2018: De bankgarantie is inmiddels getrokken door de 
verhuurder van de w inkelruimte. De bank heeft een uitkering gedaan aan de 
verhuurder.

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Geen. 09-07-2018 
 5

Er zijn geen crediteuren met een separatistenpositie, althans er zijn geen 
zekerheidsrechten
gevestigd.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017: Eén schuldeiser heeft een beroep gedaan op een 
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

Voorts hebben veel kunstenaars werken in consignatie gegeven aan 
gefailleerde. Voor zover
deze werken niet zijn uitgeleend aan klanten, zal de curator deze kunstenaars 
hun
eigendommen teruggeven. Hiervoor zullen een of meer ophaaldagen worden 
georganiseerd.
Claims van kunstenaars op (de 86) werken in consignatie die zijn uitgeleend 
aan klanten,
zullen door Het Kunsthuis B.V. worden afgewikkeld.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Met de doorstarter is afgesproken dat hij de zaken 
ten aanzien
waarvan een geldig eigendomsvoorbehoud bestaat, afgeeft aan de 
betreffende schuldeiser.
Voorts is met de doorstarter afgesproken dat zij zal zorgen voor afw ikkeling 
van de claims van kunstenaars die werken in consignatie hebben gegeven, 
onder vrijwaring van de boedel.

09-07-2018 
 5



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Hierop is geen beroep gedaan.
Verslag 2 - 7 oktober 2017: Tot de boedel behoort nog een schilderij-
rekkensysteem dat in
opslag ligt bij een opslagbedrijf. De overeenkomst ten aanzien van de opslag 
is door de
curator opgezegd. Het opslagbedrijf beroept zich thans op haar retentierecht. 
De curator heeft het rekkensysteem opgeëist. Overleg over feitelijk afgifte van 
het rekkensysteem vindt echter nog plaats.

Verslag 3 - 7 januari 2018: Het rekkensysteem is vrijgegeven door het 
opslagbedrijf. Verkoop van het rekkensysteem vindt op korte termijn plaats.

Verslag 4 - 7 april 2018: Zoals reeds in 3.6 aangegeven is het rekkensysteem 
nog niet geveild om redenen aldaar aangegeven.

Verslag 5 - 7 juli 2018: Zoals in 3.3 vermeld, is er een termijn gesteld aan het 
veilingbedrijf.

09-07-2018 
 5

Verslag 6 - 7 oktober 2018:
Zoals in 3.3 aangegeven, is het rekken systeem geveild.

08-10-2018 
 6

Hierop is geen beroep gedaan. 09-07-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017: Er heeft enige correspondentie plaatsgevonden met de 
banken. Voorts zullen eigendomsvoorbehoudsclaims in kaart worden gebracht.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: De curator heeft diverse correspondentie moeten 
voeren ten
aanzien van het schilderij-rekkensysteem en het retentierecht daarop.

09-07-2018 
 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Verslag 1 - 7 juli 2017:
Kort na de faillietverklaring heeft de curator een biedingsprocedure opgetuigd. 
Nadat geïnteresseerde partijen de onderhandelingsvoorwaarden voor akkoord 
hadden ondertekend, hebben zij het informatie-memorandum gekregen alsook 
de nodige informatie uit de administratie van gefailleerde.

Met een viertal partijen hebben vervolgens besprekingen plaatsgevonden. Drie 
partijen
hebben biedingen uitgebracht op (delen van) de activa. Met de hoogste bieder 
is tijdens de
eerste verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris een 
koopovereenkomst
gesloten.

Tussen de curator en Het Kunsthuis B.V. is een koopovereenkomst tot stand 
gekomen. Er zijn 830 kunstwerken aan Het Kunsthuis verkocht, waaronder de 
430 kunstwerken die ten tijde van de faillietverklaring zijn uitgeleend aan de 
klanten. Voorts heeft Het Kunsthuis de goodwill, waaronder het 
klantenbestand, en de IE-rechten (handelsnamen, domeinnamen) gekocht.

Het Kunsthuis zal voorts zorg dragen voor het teruggeven van de 86 
kunstwerken aan de
rechtmatige eigenaars, die gefailleerde in consignatie heeft verkregen en die 
thans zijn
uitgeleend aan de klanten van gefailleerde.

Het Kunsthuis heeft voorts de schulden van gefailleerde uit hoofde van het 
door de klanten
opgebouwde spaartegoed overgenomen. De spaartegoeden van de klanten 
worden door Het
Kunsthuis gegarandeerd, kunnen voortaan door de klanten in de kunstuitleen 
van Het
Kunsthuis worden besteed, en zijn daarmee veiliggesteld.

Ook is onderdeel van de overeenkomst tussen de curator en Het Kunsthuis dat 
zij bepaalde
schulden van gefailleerde aan kunstenaars heeft overgenomen.

De klanten van gefailleerde zijn over het voorgaande geïnformeerd. De 
betreffende kunstenaars eveneens.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: In een tweede tranche heeft Het Kunsthuis B.V. 
nog een
hoeveelheid extra werken gekocht voor € 2.700,00 excl. btw alsook de 
inventaris voor €
2.300,00 excl. btw , waarbij deze partij zich heeft verbonden het gehuurde 
pand van
gefailleerde bezemschoon op te leveren. Aan deze verplichting heeft Het 
Kunsthuis B.V.
voldaan.

09-07-2018 
 5



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 - 7 juli 2017: De getaxeerde waardes zijn met de rechter-
commissaris gedeeld. Deze waardes worden hier nog niet gedeeld, aangezien 
nog niet alle activa zijn verkocht.

09-07-2018 
 5

Toelichting 
Verslag 1 - 7 juli 2017:
Voor de overname van 830 kunstwerken is € 22.500 betaald.
Voor de overname van de IE-rechten en de goodwill is € 2.500 betaald.
De koper neemt voorts schulden uit hoofde van de opgebouwde 
spaartegoeden over van ruim € 531.000 alsmede schulden aan kunstenaars 
van bijna € 9.000. 

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Voor een hoeveelheid extra werken heeft Het 
Kunsthuis B.V. een
bedrag van € 2.700,00 excl. btw betaald. Voor de inventaris is € 2.300,00 excl. 
btw betaald.
Deze bedragen bevinden zich op de boedelrekening. Voorts heeft Het 
Kunsthuis B.V. gezorgd
voor bezemschoon opleveren van het pand van gefailleerde.

09-07-2018 
 5

Toelichting 
Niet van toepassing.

09-07-2018 
 5

Zie Doorstart: Beschrijving 09-07-2018 
 5

7. Rechtmatigheid

Verslag 1 - 7 juli 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: De curator streeft ernaar de komende 
verslagperiode onderzoek te doen naar de rechtmatigheidsvraagstukken.

Verslag 3 - 7 januari 2018: Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog worden 
uitgevoerd. Het
streven is om dit op korte termijn te doen.

Verslag 4 - 7 april 2018: De nodige bescheiden zijn gesorteerd uit de 
administratie. Het

09-07-2018 
 5



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

rechtmatigheidsonderzoek zal zo snel mogelijk gestart worden.

verslag 5 - 7 juli 2018: Het boekenonderzoek is gestart.

Verslag 6 - 7 oktober 2018:
Het boekenonderzoek is afgerond. Op korte termijn zal bekeken worden of de 
resultaten aanleiding geven voor nader onderzoek en/of nadere actie.

08-10-2018 
 6

Verslag 7 - 7 januari 2019:
Het boekenonderzoek geeft aanleiding tot het stellen van vragen aan de 
bestuurder. Zodra de antwoorden bekend zijn, zal bezien worden of voldaan is 
aan de boekhoudplicht en of verdere actie ondernomen moet worden.

09-01-2019 
 7

Verslag 8 - 7 april 2019:
De vragen zijn aan de bestuurder gesteld. De antwoorden worden afgewacht. 
De bestuurder is uitgenodigd voor een bespreking aangaande de vragen.

09-04-2019 
 8

Verslag 9 - 7 juli 2019: 
De gestelde vragen zijn vooralsnog voldoende beantwoord door de 
bestuurder.

08-07-2019 
 9

Verslag 1 - 7 juli 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.

Verslag 4 - 7 april 2018: Uit controle van het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel is gebleken dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Gelet 
op de omvang van de activiteiten van gefailleerde is deponeren niet 
noodzakelijk.

09-07-2018 
 5

Verslag 1 - 7 juli 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.

Verslag 4 - 7 april 2018: Gelet op het bepaalde in artikel 2:360 lid 3 juncto art. 
2:396 lid 1 onder b BW is titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet 
van toepassing op gefailleerde. Daardoor is een controle opdracht van de 
accountant niet noodzakelijk maar kan volstaan worden met een 
samenstellingsopdracht.

09-07-2018 
 5

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

Toelichting 
Verslag 1 - 7 juli 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.

verslag 5 - 7 juli 2018:
Dit onderdeel wordt gecombineerd met het boekenonderzoek als bedoeld in 
7.1.

09-07-2018 
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
Verslag 1 - 7 juli 2017: Dit onderdeel moet nog worden onderzocht.

Verslag 5 - 7 juli 2018: Dit onderdeel wordt gecombineerd met het 
boekenonderzoek als bedoeld in 7.1.

09-07-2018 
 5

Toelichting 
Verslag 9 - 7 juli 2019:
Tot heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

08-07-2019 
 9

8. Crediteuren

€ 17.019,50

Toelichting 
Verslag 1 - 7 juli 2017: Nog niet bekend. Naar verwachting zal het UWV 
boedelvorderingen indienen wegens overgenomen loonverplichtingen. 
Daarnaast zal de verhuurder een boedelvordering hebben.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Door de verhuurder is een boedelvordering 
ingediend ter zake huur ter hoogte van € 14.891,41.

Verslag 3 - 7 januari 2018: Tijdens de derde verslagperiode zijn door het UWV 
boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter 
hoogte van in totaal € 10.951,32.

Daarnaast is de boedelvordering van de verhuurder verminderd tot € 6.068,18.

Verslag 4 - 7 april 2018: Nagegaan zal worden of de vordering van de 
verhuurder tot het juiste bedrag is verminderd gelet op het op grond van de 
bankgarantie betrokken bedrag.

verslag 5 - 7 juli 2018: De verhuurder heeft het op grond van de bankgarantie 
getrokken bedrag deels in mindering gebracht op de pre 
faillissementsvordering en deels op de boedelvordering. De verhuurder heeft 
op grond van jurisprudentie het recht om het ontvangen bedrag aldus toe te 
rekenen.

09-07-2018 
 5

€ 17.624,50

Toelichting 
Verslag 6 - 7 oktober 2018: Tijdens de afgelopen verslagperiode is een nieuwe 
boedelvordering ingediend ter hoogte van € 605,-. Het totaal aan (nog niet 

08-10-2018 
 6



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

erkende) boedelvorderingen komt hiermee op € 17.624,50.

€ 17.767,44

Toelichting 
Verslag 8 - 7 april 2019: Tijdens de achtste verslagperiode is een nieuwe 
boedelvordering ingediend ter hoogte € 142,94. Dit betreft een 
onverschuldigde betaling.

09-04-2019 
 8

€ 18.400,36

Toelichting 
Verslag 10 - 7 januari 2020: Tijdens de tiende verslagperiode is een tweetal 
nieuwe boedelvorderingen ingediend ter zake onverschuldigde betalingen.

07-01-2020 
 10

€ 18.979,49

Toelichting 
Gefailleerde had een groot aantal klanten die kunstwerken leenden op grond 
van een abonnement. Voor het abonnement betaalden zij op de 
bankrekening van gefailleerde. Een aantal van deze klanten heeft ook na 
faillissement nog betalingen (abonnementsgelden) gedaan op de 
bankrekening van gefailleerde middels automatische incasso. 
Deze klanten zijn aangeschreven en de door hun betaalde 
abonnementsgelden na datum faillissement zullen worden beschouwd als 
boedelvordering.

09-04-2020
 11

€ 5.837,00

Toelichting 
Verslag 5 - 7 juli 2018: Door de fiscus zijn preferente vorderingen ingediend ter 
zake omzetbelasting en loonheffingen ter hoogte van in totaal € 5.837,-.

09-07-2018 
 5

€ 8.011,88

Toelichting 
Verslag 5 - 7 juli 2018: Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend 
wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 8.011,88.

09-07-2018 
 5

€ 584,31

Toelichting 
Verslag 5 - 7 juli 2018: Door een werknemer is een preferente vordering 
ingediend wegens achterstallig salaris ter hoogte van € 584,31.

09-07-2018 
 5

€ 1.385,68

Toelichting 
Verslag 6 - 7 oktober 2018: Tijdens de afgelopen verslagperiode is een 
vordering van een tweede andere preferente crediteur ter hoogte van € 
801,37 ingediend.

08-10-2018 
 6



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13 09-07-2018 
 5

14 08-10-2018 
 6

€ 10.750,74 09-07-2018 
 5

€ 11.246,74 08-10-2018 
 6

Verslag 5 - 7 juli 2018: Nog niet bekend. 09-07-2018 
 5

Verslag 10 - 7 januari 2020:
Gelet op de stand van de boedel is een uitkering aan de pre 
faillissementsschuldeisers niet mogelijk.

07-01-2020 
 10

Alle activa zijn geliquideerd en alle onderzoeken zijn afgerond. Het 
boedelactief is gespecificeerd in het aangehechte financieel verslag per 7 
april 2020 en zal worden verdeeld conform de daarbij gevoegde uitdelingslijst 
per 7 april 2020. Daaruit blijkt dat slechts de preferente boedelvorderingen 
geheel voldaan kunnen worden. De concurrente boedelvorderingen kunnen 
gedeeltelijk voldaan worden.

09-04-2020
 11

Verslag 1 - 7 juli 2017: De mogelijke schuldeisers zijn aangeschreven. 
Ingediende vorderingen worden momenteel behandeld.

09-07-2018 
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 09-07-2018 
 5

10. Overig

Verslag 1 - 7 juli: De komende verslagperiode zal de curator de resterende 
kustwerken en de inventaris verkopen. Voorts zullen werken die gefailleerde in 
consignatie heeft gekregen aan de rechtmatige eigenaars worden 
teruggegeven. Ook zal een aanvang worden gemaakt met de incasso van de 
vorderingen op de debiteuren.

Verslag 2 - 7 oktober 2017: Met de doorstarter moet de discussie over 
debiteurenbetalingen
worden afgerond. Tevens moet worden gezorgd voor veiligstelling van het 
rekkensysteem dat thans door het opslagbedrijf wordt achtergehouden en 
dient nog een kleine hoeveelheid
kunstwerken te worden geveild. Ook moet nog aandacht worden besteed aan 
de
rechtmatigheidsvraagstukken.

Verslag 3 - 7 januari 2018: De curator zal onderzoek doen naar de 
rechtmatigheidsvraagstukken. Voorts dient nog een kleine hoeveelheid activa 
te worden verkocht. De verkoop ervan is echter reeds in de steigers gezet.

Verslag 4 - 7 april 2018: De komende verslagperiode zal getracht worden het 
rekkensysteem te veilen en het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. 
Tevens zal een besluit genomen worden over de incasso van de vorderingen 
op debiteuren.

09-07-2018 
 5

Verslag 6 - 7 oktober 2018:
De opbrengst van het rekken systeem moet nog ontvangen worden. Tevens 
dienen de laatste zeefdrukken nog geveild te worden. De incasso van de 
vorderingen op debiteuren zal niet verder plaatsvinden. De resultaten van het 
boekenonderzoek zullen bekeken worden.

08-10-2018 
 6

Verslag 7 - 7 januari 2019:
De opbrengst van het rekken systeem en de geveilde zeefdrukken moet nog 
ontvangen worden. In het kader van het boekenonderzoek moet nader 

09-01-2019 
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

onderzoek plaatsvinden.

Verslag 8 - 7 april 2019: De opbrengst van het rekken systeem en de geveilde 
zeefdrukken moet nog ontvangen worden. Daarnaast worden de antwoorden 
van de bestuurder van gefailleerde afgewacht.

09-04-2019 
 8

Verslag 9 - 7 juli 2019:
De opbrengst van het rekken systeem en de geveilde zeefdrukken moet nog 
ontvangen worden. 

08-07-2019 
 9

Verslag 10 - 7 januari 2020:
Door een medewerker van de curator worden nog enkele boedelvorderingen 
ten gevolge van doorgelopen automatische incasso's van abonnees 
onderzocht. Daarna zal het faillissement definitief afgewikkeld worden en het 
eindverslag ingediend worden.

07-01-2020 
 10

Verwezen wordt naar 8.7. Het boedelactief zal worden verdeeld zodra de 
boedel BTW van de belastingdienst terug ontvangen zal zijn.

09-04-2020
 11

Verslag 5 - 7 juli 2018: Nog niet bekend. 09-07-2018 
 5

Zodra van de belastingdienst de boedel BTW zal zijn terugontvangen, zal het 
actief verdeeld worden en het faillissement beëindigd worden. Het hangt dus 
af van de reactiesnelheid van de belastingdienst op welke termijn het 
faillissement zal kunnen worden beëindigd.

09-04-2020
 11

Zie Plan van aanpak. 09-07-2018 
 5

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag. 

09-04-2020
 11

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	3.1 Onroerende zaken
	Toelichting onroerende zaken
	3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
	3.3 Bedrijfsmiddelen
	Toelichting bedrijfsmiddelen
	3.4 Bodemvoorrecht fiscus
	3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
	3.6 Voorraden / onderhanden werk
	Toelichting voorraden / onderhanden werk
	3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
	3.8 Andere activa
	Toelichting andere activa
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	5.1 Vordering van bank(en)
	5.2 Leasecontracten
	5.3 Beschrijving zekerheden
	5.4 Separatistenpositie
	5.5 Eigendomsvoorbehoud
	5.6 Retentierechten
	5.7 Reclamerechten
	5.8 Boedelbijdragen
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	6.1 Exploitatie / zekerheden
	6.2 Financiële verslaglegging
	6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
	6.4 Beschrijving
	6.5 Verantwoording
	6.6 Opbrengst
	6.7 Boedelbijdrage
	6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

	7. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	7.2 Depot jaarrekeningen
	7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
	7.4 Stortingsverplichting aandelen
	7.5 Onbehoorlijk bestuur
	7.6 Paulianeus handelen
	7.7 Toelichting rechtmatigheid
	7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

	8. Crediteuren
	8.1 Boedelvorderingen
	8.2 Pref. vord. van de fiscus
	8.3 Pref. vord. UWV
	8.4 Andere pref. crediteuren
	8.5 Aantal concurrente crediteuren
	8.6 Bedrag concurrente crediteuren
	8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


