
FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 14   Datum: 17 oktober 2020 

 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl 

aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit 

fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming de stichting Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling 

Midden-Limburg, statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te 6017 CX Thorn aan de Schoolstraat no. 27, ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41066282, 

hierna te noemen: “Kreato”. 

  

Faillissementsnummer F 04/12/224 

Datum uitspraak 7 augustus 2012 

  

Curator mr. E.J.M. Stals 

Rechter-commissaris Mr. B.R.M. de Bruijn  

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 

de volgende bedrijfsomschrijving: “Centrum voor 

kunstzinnige vorming”. In feite was Kreato in hoofdzaak 

actief op het gebied van muziekonderwijs. 

Omzetgegevens 2011: € 1.921.354 

2010: € 1.961.084  

Personeel gemiddeld 

aantal 

71 werknemers, waarvan een groot gedeelte in deeltijd. 

  

Boedelrekening ABN-AMRO NL24 ABNA 0550 4205 17 

De gefailleerde stichting heeft ook een rekening bij de Rabo 

Maas en Leudal U.A., welke rekening door de bank 

geblokkeerd is in verband met een beroep op verrekening  

Gerealiseerd actief € 101.192,- 

Actief per verslagdatum € 1.287,79 

  

Verslagperiode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 

Bestede uren in 

verslagperiode 

2 uur en 5 minuten 

Bestede uren Totaal 523 uur en 35 minuten 

 

WIJZINGEN / AANVULLINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG WORDEN 

HIERNA VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

Kreato is bij notariële akte d.d. 1 december 1971 opgericht 

als in instelling voor kunstzinnige vorming, in het bijzonder 

muziekonderwijs.  

Ten tijde van het faillissement werd het bestuur van Kreato 

gevormd door de heren T.P.E. Opgenoord (voorzitter a.i.), 

H.W.M. Koolen (secretaris en penningmeester a.i.) en G. L. 

Houben.  

De dagelijkse leiding van Kreato was in handen van een 
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algemeen directeur. Van 1 september 2000 tot medio 

december 2011 was dat de heer A.H.A.T. Adams. Vanwege 

de arbeidsongeschiktheid van de heer Adams was sinds 15 

april 2012  de heer  dr. T.C.M. Kemperman aangesteld als 

interim-directeur, 

Naast Kreato bestaan er nog een tweetal andere 

stichtingen, die nauw verwant zijn aan en verbonden zijn 

met Kreato, te weten de Stichting Beheer Kreato 

(eigenaresse van het pand waaruit Kreato haar activiteiten 

in hoofdzaak ontplooide) en Stichting Hogeschool Thorn 

Kreato Muziekacademie (vakopleiding voor musici op mbo- 

en hbo-niveau). Deze twee stichtingen verkeren niet in 

staat van faillissement. 

De activiteiten en de (financiële) administratie van deze 

stichtingen gebeurde door c.q. via Kreato.  

1.2 Winst en verlies 2011: € - 83.174 (verlies) 

2010: € - 37.146 (verlies) 

1.3  Balanstotaal 2011: € 178.931 

2010: € 242.747 

1.4 Lopende procedures Kreato heeft diverse lopende (bestuursrechtelijke) 

procedures welke betrekking hebben op haar 

subsidierelaties met Gemeentes. Het gaat om de volgende 

procedures welke bij de Rechtbank Roermond aanhangig 

zijn: 

 

1. procedure tegen de gemeente Peel en Maas ( 

voorlopige voorziening) 

2. procedure tegen de gemeente Peel en Maas 

betreffende beroep ivm subsidiewijziging  

3. procedure tegen de gemeente Maasgouw 

betreffende 

        subsidiëring 2011 en 2012 

Verslag 3 

 

De procedure tegen de gemeente Peel en Maas (voorlopige 

voorzieningen) is ingetrokken. Met betrekking tot de 

subsidievaststelling is met de gemeente Peel en Maas nog 

overleg. 

 

De procedure tegen de gemeente Maasgouw betreffende de 

subsidiering 2011 en 2012 is ingetrokken; partijen hebben 

hierover afspraken met elkaar gemaakt.  

 

1.5 Verzekeringen Kreato heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. 

Daar waar mogelijk zijn verzekeringen beëindigd.  

1.6 Huur Het pand aan de Schoolstraat no. 27 te Thorn wordt 

gehuurd van Stichting Beheer Kreato. Daarnaast gebruikte 

en/of huurde Kreato diverse ruimtes in onder meer 

gemeenschapshuizen en scholen voor het geven van 

muziekonderwijs.  

De huurovereenkomst is nog niet opgezegd; het pand werd 

daarnaast om-niet  gebruikt met toestemming van Kreato 

door andere verenigingen uit Thorn ( o.a. Jeugdwerk Thorn 
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Seniorenvereniging, Toneelvereniging Applaus Thorn, terwijl 

de voetbalvereniging gebruik maakte van 

opslagmogelijkheden voor materialen.) 

 

Verslag 3 

 

De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd.  

1.7  Oorzaak 

faillissement 

De interim directeur  heeft verklaard dat in het voorjaar 

2012 Kreato door externe partijen is doorgelicht. Naast 

enkele organisatorische problemen, werd geconstateerd dat 

de bestaande organisatie niet, althans onvoldoende  

toegerust was  op een aantal ontwikkelingen, meer in 

bijzonder gewijzigde subsidierelaties met gemeenten en 

teruglopende leerlingenaantallen. Kreato was voor haar 

inkomsten voor het leeuwendeel afhankelijk van subsidies. 

In de bestaande situatie zou het exploitatietekort drastisch 

toenemen. Men heeft gezocht in overleg met gemeenten en 

het personeel ( OR en vakbonden) naar oplossingen, doch 

er kwam geen adequate besluitvorming tot stand om een 

reorganisatie door te voeren met een voldoende 

toekomstperspectief; Daarenboven bleek dat toekomstige 

subsidiestromen verder beperkt zouden gaan worden; 

omdat duidelijk werd dat niet aan alle verplichtingen 

voldaan kon worden heeft het bestuur ervoor gekozen het 

eigen faillissement aan te vragen.  

 Werkzaamheden De curator heeft besprekingen gevoerd met de directie, 

adviseurs, gemeenten en de administratie is aan een quick- 

scan onderworpen. De  meest relevante verslagen en 

stukken zijn bestudeerd. 

Voorts heeft overleg plaatsgevonden met personeelsleden.  

Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden in de openbare 

bronnen. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

71 werknemers 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

71 werknemers 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

De arbeidsovereenkomsten met het personeel van Kreato 

werden op 9 augustus 2012 met machtiging van de 

Rechter-Commissaris opgezegd.  

 

 Werkzaamheden Het personeel werd  per brief en per mail geïnformeerd over 

het faillissement en de gevolgen daarvan.  

Op 17 augustus 2012 heeft er samen met het UWV een 

bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de bij het personeel 

levende vragen beantwoord werden en er  een collectieve 

intake door het UWV plaatsgevonden.  Daarna zijn er in 3 

sessies nog gezamenlijke besprekingen geweest in verband 

met het aanvragen van de uitkering terzake de 

opzegperiode en het achterstallig loon. Desgewenst konden 

deze intakes ook op individuele basis plaatsvinden. 
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Verslag 2 

In de verslagperiode zijn er van verschillende 

personeelsleden vragen gekomen; er heeft overleg met het 

UWV plaatsgevonden 

 

Verslag 3 

 

In de verslagperiode is er correspondentie geweest 

betreffende rechtspositionele aspecten van 

personeelsleden/derden (deurwaarders). 

 

Verslag 4 

In de verslagperiode is er correspondentie geweest 

betreffende rechtspositionele aspecten/UWV/deurwaarder.  

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Kreato beschikt over een (deels verouderde) school- en 

kantoorinventaris, muziekinstrumenten en lesmateriaal; alle 

leslokalen en de aula zijn ingericht. 

 

Verslag 2 

De kantoorinventaris en alle overige 

machines/installaties/gereedschappen e.d. zijn verkocht 

voor een bedrag van € 21.800,00; de betaling zou 

plaatsvinden voor 15 november 2012, doch een en ander is 

in overleg met de kopende partij opgeschoven naar het 

eerste kwartaal 2013; dit hangt samen met het feit dat er – 

onverwacht – problemen waren met betrekking tot het 

opstarten van de lesactiviteiten. De mobiele telefoons en 

laptop zijn geveild; de opbrengst bedroeg € 1.140,00 

exclusief B.T.W., waarop de veilingkosten in mindering 

gebracht dienen te worden; per saldo resteert er € 

1.161,99. 

 

Verslag 4 

Met de stichting Myouthic is nog een dispuut terzake de 

afwikkeling van de koopsom. Naar verwachting zal dit in de 

komende verslagperiode afgerond gaan worden.  

3.6 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht. 

  Werkzaamheden  
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Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Voorraad: 

Kreato beschikt  over enige voorraad  voor wat betreft het 

lesmateriaal.  

 

Verslag 2 

Het restmateriaal is opgenomen in de bedrijfsmiddelen 

genoemd onder 3.5. 

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden .  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Handelsnaam, intellectuele eigendomsrechten, know how, 

klanten- en leerlingenbestanden zijn afspraken gemaakt 

met de stichting die het muziekonderwijs in Midden-

Limburg opgepakt heeft, de stichting Myouthic. 

 

3.13 Verkoopopbrengst € 7.100,00 

 werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde 

domeinnamen te verstrekken.  

 

Verslag 2 

Met de stichting die het muziekonderwijs in Midden-Limburg 

opgepakt heeft, de stichting Myouthic zijn afspraken 

gemaakt ter zake de bovengenoemde zaken; daarnaast was 

de stichting ook in de gelegenheid om vanwege reeds 

vooruitbetaalde rekeningen ter zake gebruik 

computerbestanden e.d. meteen een opstart te kunnen 

maken ten behoeve van haar werkzaamheden. 

 

 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren De lessen werden gegeven aan individuele leerlingen en aan 

groepen, al dan niet in verenigingsverband; uit 

administratie en de verstrekte informatie  blijkt dat  voor 

het merendeel van de cursisten en verenigingen  er meer 

muzieklessen gegeven zijn, dan er betaald zijn; dit hangt 

samen met de systematiek ten aanzien van de nota’s voor 

de lesgelden; men kon kiezen tussen hetzij betalen in een 

keer, hetzij in termijnen, zijnde 8 ( individuele leerlingen) 

resp. 4 termijnen ( verenigingen). 

 

Daarnaast is uitgezocht of en in hoeverre er aanspraken 

zijn terzake subsidie-aanspraken.  Dit wordt met de 

betreffende gemeenten besproken; aan de hand van de 

betreffende subsidieverordening zal er een 

subsidievaststelling dienen plaats te vinden. 

 

Er zijn verder rekening-courantverhoudingen met de 
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Stichting Hogeschool Thorn Kreato Muziekacademie  en met 

de stichting Beheer Kreato. Op bais van deze cijfers zal er 

nog een betaling aan Kreato dienen plaats te vinden; een 

en ander is reeds besproken met de besturen van deze 

stichtingen. 

 

Verslag 2 

Zoals hierboven aangegeven bleek uit de administratie dat 

ten aanzien van de vereniging/leerlingen die in termijnen 

betalen er minder termijnen gefactureerd/betaald waren, 

dan er lessen gegeven waren. Deze debiteuren zijn 

overgedragen aan de partij die de activa gekocht heeft voor 

een koopsom van € 25.000,00. 

 

Subsidieaanspraken 

 

Er is overleg geweest met de gemeente Maasgouw en de 

gemeente Echt-Susteren en de gemeente Peel en Maas. De 

subsidieafwikkeling over de jaren 2011 en 2012 zal worden 

afgerond conform de subsidieverordening van de 

betreffende gemeente.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

 

Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de 

stichting. Er zijn nog geen definitieve regelingen getroffen. 

Een en ander dient wel afgerond te worden binnen een 

korte termijn. 

 

 

Verzekeringen 

 

Uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst diende de 

polis nog een uitbetaling/nabetaling te doen in het kader 

van de verzuimverzekering; een en ander heeft de nodige 

voeten in aarde gehad, doch is inmiddels afgerond. 

 

Stichting Beheer Kreato 

 

Er is overleg geweest over het afwikkelen van de rekening 

courant positie; een en ander heeft nog niet geleid tot een 

definitieve regeling; ook hier is het streven om duidelijkheid 

te krijgen op zeer korte termijn.  

 

Verslag 3 

 

Met betrekking tot de debiteurenpositie is er een geschil 

gerezen met de kopende partij; de totale koopsom is nog 

niet (geheel) betaald. Een en ander zal naar verwachting de 

komende periode verder afgerond en opgelost worden.  
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Subsidieaanspraken 

 

De gemeente Maasgouw en de curator hebben met elkaar 

overleg gepleegd. Een en ander heeft geresulteerd in de 

betaling van een bedrag van € 7.179,53.  

 

Met de gemeente Echt-Susteren zijn eveneens afspraken 

gemaakt met betrekking tot de afwikkeling van de subsidie 

over 2012. De gemeente heeft een bedrag van € 18.177,39 

betaald; dit betreft de periode 1 juli 2013 tot en met 6 

augustus 2013.  

 

Met de gemeente Peel en Maas is nog overleg gaande. Er 

moeten gegevens aangeleverd worden die niet meer in hard 

copy voor handen zijn. Een en ander wordt getracht via 

computerbestanden alsnog te verkrijgen. Probleem daarbij 

is dat voormalige werknemers geen medewerking 

kunnen/willen geven aan het verkrijgen van deze gegevens.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

 

Met het bestuur van deze stichting heeft in het verleden 

overleg plaatsgevonden. Een en ander heeft nog niet 

geresulteerd in definitieve regelingen.  

 

Deze stichting is in feite niet meer actief. Wanneer er geen 

regeling tot stand komt zullen zonodig rechtsmaatregelen 

getroffen dienen te worden.   

 

Verzekeringen 

 

De  verzekeringsmaatschappij heeft de openstaande 

bedragen inmiddels voldaan.  

 

Stichting Beheer Kreato 

 

In de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met 

de stichting Beheer Kreato;  een en ander heeft niet geleid 

tot een definitieve regeling. Hierover zal naar het zich aan 

laat zien – ook in het kader van de rechtmatigheidstoetsing 

nader onderzoek dienen plaats te vinden, waarbij dezerzijds 

het opstarten van een procedure voorlopig getuigenverhoor 

overwogen wordt.  

 

Verslag 4 

In de verslagperiode zijn de navolgende ontwikkelingen: 

 

Subsidieaanspraken  

 

Met de gemeente Peel en Maas is nog overleg gaande. De 

leerlingengegevens over 2011 en 2012 zijn aangereikt; de 

gegevens over 2010 zijn inmiddels ook beschikbaar 

gekomen en zijn doorgeleid naar de gemeente Peel en 
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Maas. In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of 

en zo ja welke aanspraken er uit dien hoofde zullen zijn.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

 

In de verslagperiode zijn er geen verdere stappen gezet; dit 

zal in de komende verslagperiode wel dienen te geschieden.  

 

Stichting Beheer Kreato 

 

In de verslagperiode is er een dispuut ontstaan over 

rechtmatigheidsaspecten. Een en ander leidt ertoe dat na 

overleg met de rechter-commissaris een voorlopig 

getuigenverhoor opgestart wordt. In dit kader zullen 

zonodig ook de debiteurenpositie aan de orde komen. 

 

Verslag 5 

 

Subsidieaanspraken 

De eventuele aanspraken ter zake subsidieaanspraken van 

de gemeente Peel en Maas zijn nog niet afgerond.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

In de komende verslagperiode wordt deze debiteurenpositie 

verder ter hand genomen.  

 

Stichting Beheer Kreato 

De debiteurenpositie wordt verder uitgezocht.  

 

Verslag 6 

 

Subsidieaanspraken 

Met de gemeente Peel en Maas is het overleg nog niet 

afgerond. 

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

In de verslagperiode zijn geen verdere stappen gezet. 

 

Stichting Beheer Kreato 

De debiteurenpositie is nog niet (defintief) afgerond. 

Hierover is nog overleg gaande.  

 

Overleg en besprekingen gemeentes/bestuursleden 

Stichting Beheer Kreato 

 

Verslag 7 

 

Subsidieaanspraken 

De subsidieafwikkeling is nog niet afgerond.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

De Hoge School is aangemaand om de openstaande posten 

te betalen. Hierop is geen reactie meer gekomen. In de 
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komende verslagperiode zal gekeken moeten worden welke 

verdere stappen gezet gaan worden. 

 

Stichting Beheer Kreato 

Er heeft overleg plaatsgevonden met betrekking tot de 

debiteurenpositie. Partijen zijn het niet eens over alle 

posten, maar evident is dat Kreato nog een vordering heeft 

op Kreato Beheer.  

 

Verslag 8 

 

Subsidieaanspraken 

De subsidieafwikkeling bij de gemeente Peel en Maas is nog 

niet afgerond.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

Onduidelijk is of er nog verhaalsobjecten zijn en of het 

zinvol is om hiervoor een procedure op te starten.  

 

Stichting Beheer Kreato 

Partijen zijn het niet eens over de vordering. Uit de verkoop 

(openbare verkoop) van het voormalige schoolpand resteert 

een bedrag van € 7.220,91. Dit overschot van de 

veilingopbrengst is op basis van artikel 3:270 BW juncto 

artikel 445 Rv gestort op de stichting Derdengelden van 

Brunet Advocaten, de raadsman van Stichting Beheer 

Kreato. Een en ander is op deze wijze geschied omdat 

aanvankelijk door notaris en Stichting Beheer Kreato niet 

onderkend was dat er een tweede hypotheek was ten 

gunste van de gefailleerde stichting.   

 

Verslag 9 

 

Subsidieaanspraken 

Met de gemeente Peel en Maas is intensief overleg over de 

afwikkeling van de subsidieaanspraken. In de komende 

verslagperiode zal een en ander afgerond worden. Naar 

verwachting zal door de verrekensystematiek er per saldo 

geen vordering van de gefailleerde stichting resteren, doch 

een vordering van de gemeente.   

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

De besluitvorming terzake van het entameren van een 

procedure is nog niet afgerond. Getwijfeld wordt of het 

zinvol is om een procedure te starten aangezien er 

geen/weinig verhaalsobjecten zijn.   

 

Stichting Beheer Kreato 

De afwikkeling van de veilingopbrengst. In de komende 

verslagperiode zal een en ander verder afgewikkeld dienen 

te gaan worden 

 

Verslag 10 
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Subsidieaanspraken 

Het overleg met de gemeente Peel en Maas heeft ertoe 

geleid dat de uitkomst van de afwikkeling van de 

subsidiebedragen over de jaren 2010 t/m juni 2012 is dat 

de gemeente nog een vordering heeft van € 8.448,95. Er 

bleek over de jaren 2010 en 2011 te weinig subsidie 

betaald te zijn door de gemeente, doch over 2012 teveel; 

een en ander hing samen met het feit dat in de 

toekenningsbeschikking abusievelijk een groep cursisten als 

een aparte groep meegenomen werd, terwijl deze al in een 

andere telling opgenomen was. Vanwege het feit dat de 

gemeente op basis van jurisprudentie gerechtigd is 

verrekening toe te passen op basis van artikel 4:57 lid 3 

ABW met een over een ander tijdstip verleende subsidie, 

zolang als de subsidie voor dat andere tijdvak niet is 

vastgesteld. In casu betrof het over 2010 en 2011 

beschikkingen met een voorlopig karakter.  

 

Stichting Hoge School Thorn Kreato Muziekacademie 

Na ampele overwegingen is besloten om geen procedure te 

starten.    

 

Stichting Beheer Kreato 

De afwikkeling van de veilingopbrengst heeft nog niet 

plaatsgevonden. Dit zal in de komende verslagperiode 

definitief afgerond worden.  

 

Verslag 11 

 

In de verslagperiode heeft er correspondentie 

plaatsgevonden met de Stichting Beheer Kreato met 

betrekking tot de afwikkeling van de veilingopbrengst. Het 

bedrag van € 7.220,91 was door de notaris abusievelijk 

overgemaakt aan de Stichting Beheer Kreato. Er was de 

afspraak gemaakt dat deze bedragen overgemaakt zouden 

worden op de Stichting derdengelden van Brunet 

Advocaten, doch dit blijkt niet het geval te zijn geweest.  

Er is nog een discussie tussen de Stichting Beheer Kreato 

en de curator over de rekening courantvordering van de 

gefailleerde stichting enerzijds en de tegenvordering van de 

Stichting Beheer Kreato anderzijds. Er is inmiddels een 

voorstel gedaan om tot een regeling te komen. 

 

Verslag 12 

In de verslagperiode is er nog geen definitieve afspraak tot 

stand gekomen met betrekking tot het voorstel gedaan 

door de curator. Wanneer Stichting Beheer Kreato niet in 

wil gaan op het voorstel zal hierover geprocedeerd moeten 

worden. Het bedrag van € 7.220,91 is ten onrechte door 

Stichting Beheer Kreato onder zich gehouden aangezien op 

basis van het hypothecaire zekerheidsrecht dit bedrag aan 

de boedel uitbetaald had moeten worden. Zo nodig zal 
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tegen de notaris een procedure opgestart moeten worden.  

 

Verslag 13 

Het dispuut over  het bedrag van € 7.220,91, dat 

abusievelijk door de notaris overgemaakt is aan de 

Stichting Beheer Kreato is nog niet afgerond; er is een 

voorstel gedaan om tot de afwikkeling te komen.  De 

Stichting Beheer Kreato wenst echter niet in te gaan op het 

gedane voorstel. De Stichting Beheer Kreato is van mening 

dat er niet verder meer over gediscussieerd behoeft te 

worden en dat de boeken gesloten kunnen worden.   

 

Getracht zal worden om alsnog tot een regeling te komen 

met de notaris.  

 

Verslag 14 

In de verslagperiode is er overleg geweest met de 

notaris. Deze kwestie is nog niet afgerond. 

Naar verwachting zal dit in de komende 

verslagperiode wel afgerond gaan worden.  

 

 

4.2 Opbrengst tot heden € 14.900,- 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Overleg/correspondentie derden/beoordelen 

debiteurenpositie.   
 

5 Bank / 

zekerheden 

   

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Op 10 april 2001 heeft Rabobank Maas en Leudal U.A. een 

lening ad. € 272.268,18 verstrekt aan Stichting Beheer 

Kreato. Kreato en Stichting Beheer Kreato zijn hoofdelijk 

voor deze schuld aansprakelijk. Per datum faillissement 

bedroeg de schuld € 120.251,83 + p.m.  

Er is een hypothecaire zekerheid verstrekt door Stichting 

Beheer Kreato op het pand Schoolstraat 27; desalniettemin 

heeft de Rabobank Maas en Leudal U.A. aangegeven dat het 

door Kreato bij de bank voornoemd  aangehouden 

creditsaldo ad. € 12.901,27 zal worden verrekend met de 

openstaande vordering. 

Dit maakt echter wel dat er aanvankelijk nagenoeg geen 

boedelactief aanwezig was, aangezien de curator hierover 

niet vrijelijk kon beschikken. 

Daardoor ontstaat er een regresvordering op Stichting  

Beheer Kreato.  

 

Verslag 2 

Met de Rabobank is overleg gepleegd met betrekking tot de 

afwikkeling van de hypothecaire vordering. 

 

Verslag 3 

De afwikkeling van de hypothecaire vordering hangt samen 
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met de relatie met de stichting beheer Kreato. 

 

Verslag 4 

In dit kader zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in de 

verslagperiode.  

 

Verslag 6 

De Rabobank Maas en Leudal U.A. heeft het door de 

gefailleerde Stichting bij de bank aangehouden creditsaldo 

nog niet afgewikkeld in verband met de geldlening die de 

bank verstrekt heeft aan de Stichting Beheer Kreato, voor 

welke lening de gefailleerde Stichting en Stichting Beheer 

Kreato hoofdelijk aansprakelijk zijn. De Stichting Beheer 

Kreato is doende geweest met de verkoop van het 

onroerend goed aan de Gemeente Maasgouw. Het College 

van Burgemeester en Wethouders van deze gemeente heeft 

een positief advies uitgebracht, doch de Raad van de 

Gemeente heeft het voorstel niet overgenomen. Mogelijk 

zijn er marktpartijen geïnteresseerd in de aankoop. De 

afwikkeling van het creditsaldo hangt samen met de 

vordering van de bank op de Stichting Beheer Kreato c.q. 

de mogelijkheid om bij verkoop de gehele restantschuld te 

kunnen inlossen. De schuld van de Stichting Beheer Kreato 

is opgelopen vanwege andere verplichtingen welke deze 

Stichting aangegaan is en waarvoor zij van de bank een 

(gedeeltelijke) lening verkregen heeft.  

 

Verslag 7 

De onderhandse verkoop heeft – zoals in verslag 6 reeds 

aangegeven staat – geen doorgang gevonden. Daarna 

hebben zich ook geen marktpartijen meer gemeld. De 

Rabobank heeft besloten tot openbare verkoop.  

 

Verslag 8 

Openbare verkoop heeft plaatsgevonden op 21 mei 2015. 

5.2 Leasecontracten Er zijn een tweetal lease-contracten ( kopieerapparaat en 

koffiemachine). De betreffende firma’s zijn in kennis gesteld 

van het faillissement. 

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

Niet van toepassing. 

5.4 Separistenpositie Verslag 7 

De veiling heeft plaatsgevonden op 21 mei 2015 waarbij 

een veilingopbrengst gerealiseerd is van  

€ 205.000,00. Er was ten behoeve van de gefailleerde 

stichting een recht van tweede hypotheek gevestigd. Met 

betrekking tot de afwikkeling van het surplus is nog enige 

onduidelijkheid. Nu de Rabobank geheel voldaan is uit 

hoofde van de hypothecaire zekerheid die zij had ten 

aanzien van de lening verstrekt aan de Stichting Beheer 

Kreato, waarbij vanaf de faillissementsdatum de gelden op 

de rekening courant geblokkeerd zijn zal deze blokkade vrij 

vallen.   

 



            Pagina 13 van 22 
 

Verslag 8 

De Rabobank heeft een bedrag van € 8.025,87 

respectievelijk € 580,03 overgemaakt op 8 oktober 2015 op 

de faillissementsrekening vanwege het opheffen van de 

blokkade op de bankrekening van gefailleerde. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

Niet van toepassing. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden Overleg Rabobank, notaris, correspondentie.  

 

6 Doorstart / 

voortzetten 

  

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

Niet van toepassing. 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

- 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Kort nadat bekend werd dat Kreato haar eigen faillissement 

zou gaan aanvragen is er particulier initiatief ontstaan, 

waarbij als insteek was het behoud van het 

muziekonderwijs aan leerlingen en muziekverenigingen in 

het werkgebied van Kreato; de initiatiefnemers willen zich 

ervoor inzetten dat op termijn er voldoende voedingsbodem 

overblijft voor het behoud van de harmonieën en fanfares; 

in de vijftig jaar dat Kreato bestaat is er veel opgebouwd en 

men vond het erg jammer wanneer dit allemaal verloren 

zou gaan. 

De plannen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium; 

men heeft overleg gepleegd met gemeentelijke overheden, 

met het personeel en met muziekverenigingen.  

Omdat men de organisatie op een andere leest wil schoeien 

dient het bedrijfsmodel aangepast te worden; dit vraagt – 

onverwacht – meer overleg met diverse instanties. 

 

In de opzegperiode zijn er geen lessen meer verzorgd, 

vanwege het ontbreken van financiële middelen. 

Er wordt naar gestreefd om een en ander zo spoedig 

mogelijk definitief te krijgen, zodat de lessen ook zo 

spoedig mogelijk hervat kunnen worden. 

 

Er zal ook oog moeten zijn voor en een oplossing gevonden 

dienen te worden voor die leerlingen die al voor het hele 

cursusjaar hun lesgeld betaald hebben.  

Wanneer het tot een doorstart komt wordt ook hieraan 

aandacht gegeven. 

 

Verslag 2 
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In de verslagperiode is de stichting Myouthic opgericht. 

Door alle perikelen met diverse overheden kon er door deze 

stichting geen start gemaakt worden per 1 oktober 2012 in  

het gehele werkgebied; op lokaal niveau zijn de 

werkzaamheden via “noodoplossingen”gecontinueerd. 

Inmiddels is per 1 januari 2013 de nieuwe stichting volledig 

operationeel; er is in de afgelopen maanden veel werk 

verzet door vrijwilligers om een en ander gerealiseerd te 

krijgen. 

 

Verslag 3 

 

De stichting Myouthic heeft vanaf januari 2013 inmiddels in 

een ander bedrijfsmodel muzieklessen 

opgestart/voortgezet. Diverse schuldeisers (verenigingen en 

ouders) hebben gereclameerd ten aanzien van teveel ten 

onrechte betaalde lesgelden. Een en ander is nog in 

onderzoek.  

6.4 Verantwoording n.v.t. 

6.5 Opbrengst n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden Overleg/correspondentie/opstellen overeenkomst/overleg 

rechter-commissaris/telefoon. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Het eerste onderzoek geeft aan dat de administratie  keurig 

verzorgd is en helemaal bij is. Kreato verzorgde ook de 

administraties van Stichting Beheer Kreato en van de 

Stichting Hogeschool Thorn Kreato Muziekacademie. 

Zoals te doen gebruikelijk vormt de boekhoudplicht 

voorwerp van nader onderzoek. 

De btw-aangifte 3e kwartaal 2012  dient nog te geschieden. 

 

Verslag 2 

Er is een aanvang gemaakt met de beoordeling van de 

gebruikelijke rechtmatigheidstoetsing, waarbij de aspecten 

genoemd onder 7.5 en 7.6 ook aan de orde komen. 

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

De jaarrekeningen behoeven niet gedeponeerd te worden. 

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Niet van toepassing. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 4 

Er is een aanvang gemaakt met dit onderzoek. Met 

betrekking tot de ontvlechting die destijds plaatsgevonden 

heeft en de weg die daarbij gekozen is zijn dezerzijds 

vraagtekens geplaatst. De feitelijke gang van zaken is niet 

altijd geheel duidelijk. In dit kader is besloten om over te 
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gaan tot het opstarten van een voorlopig getuigenverhoor 

teneinde de feiten duidelijk te krijgen.  

 

Verslag 5 

In de verslagperiode is na overleg met de rechter-

commissaris een verzoekschrift opgesteld om een voorlopig 

getuigenverhoor te mogen houden.  

In verband met het opstellen van dit verzoekschrift heeft er 

verder onderzoek naar feiten plaatsgevonden cq 

jurisprudentie.  

Het verzoekschrift is inmiddels ingediend bij de rechtbank. 

De kernvraag is gelegen in het feit of en in hoeverre de 

keuzes gemaakt zijn in het kader van de ontvlechting de 

rechtmatigheidstoets kunnen doorstaan.  

 

Verslag 6: 

Na indiening van het verzoekschrift om een voorlopig 

getuigenverhoor te mogen houden heeft er een zitting 

plaatsgevonden, aangezien de Stichting Beheer Kreato 

verweer gevoerd heeft. Het verweer van de Stichting is 

afgewezen. Het voorlopig getuigenverhoor staat nu 

geagendeerd voor 13 respectievelijk 15 april a.s. 

 

Verslag 7 

Het voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden op 13 

en 15 april 2015. Uit het voorlopig getuigenverhoor is naar 

voren gekomen dat er geen directe noodzaak was om tot 

een statutenwijziging over te gaan zoals Stichting Beheer 

Kreato gedaan heeft waarbij de positie van de thans 

gefailleerde stichting ernstig aangetast is. De stichting en 

de drie bestuursleden die tot deze stichting toegetreden zijn 

en actief meegewerkt hebben aan de statutenwijziging kan 

uit dien hoofde een verwijt gemaakt worden. Geprobeerd is 

om tot een regeling te komen echter zonder resultaat. Er 

wordt een beroep gedaan op de garantstellingsregeling in 

verband met een procedure terzake 

aansprakelijkheidsstelling.  

 

Verslag 8 

In het kader van de Garantstellingsregeling is een bedrag 

beschikbaar gesteld voor het starten van de 

bodemprocedure. Deze procedure is inmiddels opgestart. 

De wederpartij heeft verweer gevoerd. Aanvankelijk had de 

rechtbank een comparitie van partijen bepaald doch nadien 

besloten om een ronde repliek/dupliek toe te staan. In deze 

procedure is de conclusie van repliek zijdens gefailleerde 

genomen. De wederpartij staat voor dupliek januari 2017.   

 

Verslag 9 

 

De procedure loopt bij de rechtbank Limburg. Beide partijen 

hebben hun conclusies gewisseld. De zaak staat voor vonnis 

op 19 juli a.s.  
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Verslag 10 

 

De rechtbank heeft op 5 juli 2017 een uitspraak gedaan. De 

rechtbank heeft de vordering van de curator afgewezen. De 

rechtbank heeft de vordering afgewezen; de afwijzing hangt 

samen met de opvatting hoe ver het beheer en de 

vereffening van de failliete boedel reikt; het ontslaan en 

benoemen van bestuursleden en het liquideren van een 

zelfstandige en van de gefailleerde stichting losstaande 

(niet gefailleerde) stichting, ook al is er een zeer nauwe 

verwevenheid tussen beide stichtingen, valt in de optiek 

van de rechtbank, buiten de reikwijdte van artikel 68 lid 1 

Fw. 

  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 4 

Zie 7.5  

 

Verslag 5 

Zie 7.5 

 

Verslag 6 

Zie 7.5 

 

Verslag 7 

zie 7.5 

 

Verslag 8 

zie 7.5 

 

 Werkzaamheden Onderzoek administratie  

 

Verslag 4 

Onderzoek administratie/verslagen/documentatie/overleg 

rechter-commissaris, correspondentie. 

 

Verslag 5 

Bestudering dossier / jurisprudentie / onderzoek feiten / 

overleg rechter-commissaris / correspondentie.  

 

Verslag 6 

Opstellen pleitaantekeningen / bijwonen zitting / 

correspondentie Stichting Beheer Kreato / telefonisch 

overleg. 

 

Verslag 7 

Bijwonen voorlopig 

getuigenverhoor/overleg/correspondentie notaris. 

 

Verslag 9 
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De procedure loopt bij de rechtbank Limburg. Beide partijen 

hebben hun conclusies gewisseld. De zaak staat voor vonnis 

op 19 juli a.s.  

 

Verslag 10 

Afwikkeling procedure, afwikkeling garantstellingsregeling.  

 

   

 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 2.817,21 (ongewijzigd); door het UWV is nog geen 

boedelvordering ingediend. 

 

Verslag 3 

€ 195.478,85 

 

 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

€ 76.984,00 

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 47.635,23 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Er zijn diverse personeelsleden die vorderingen ingediend 

hebben of nog gaan indien in verband met 

uitkeringen/vergoedingen die zij niet ontvangen via het 

UWV;thans zijn concrete vorderingen ingediend tot een 

bedrag van € 1.758,50 

 

Verslag 2 

De totale vorderingen van personeelsleden bedragen thans 

€ 13.746,84; een aantal vorderingen zijn nog in 

behandeling. Deze vorderingen zijn nog niet allemaal 

erkend; een en ander zal te zijner tijd eventueel spelen en 

alsdan verder worden uitgezocht. 

 

Verslag 3 

De totale vorderingen van personeelsleden bedragen thans 

€ 16.368,05, terwijl nog niet alle vorderingen definitief 

afgerond zijn. 

 

 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Er zijn 40 crediteuren aangeschreven. Tot op heden ter 

verificatie aangemeld 18 stuks. 

 

Verslag 2 

Er zijn 43 concurrente crediteuren ingediend  

 

verslag 3 

er zijn 48 concurrente crediteuren ingediend  
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Verslag 7 

Er zijn 61 concurrente crediteuren ingediend  

 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 102.786,58 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Op dit moment nog onbekend. 

 Werkzaamheden De crediteuren hebben kort na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

Correspondentie mbt vorderingen 

 

Verslag 2 

Overleg/correspondentie met betrekking tot 

vorderingen/opstellen crediteurenlijst 

 

Verslag 3 

Overleg/correspondentie met betrekking tot 

vorderingen/opstellen crediteurenlijst. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

1. Gemeente Peel en Maas: procedure Rechtbank 

Roermond, sector bestuursrecht ivm subsidieverordening 

2011/2012 

2. Gemeente Peel en Maas: procedure Rechtbank 

Roermond, sector bestuursrecht verzoek voorlopige 

voorziening 

3. Gemeente Maasgouw: procedure rechtbank Roermond, 

sector bestuursrecht ivm subsidieverordening 2011 en 2012 

 

Verslag 2 

Ad 2. De procedure tegen de gemeente Peel en Maas 

terzake de voorlopige voorziening is geëindigd, vanwege 

het feit dat er geen belang meer is bij een uitspraak.  

 

Ad 1. De gemeente Peel en Maas/bezwaarschrifprocedure: 

deze procedure loopt nog: beoordeeld dient te worden of 

het zinvol is om deze procedure voort te zetten. 

 

Ad 3. Gemeente Maasgouw/procedure rechtbank 

 

Partijen zijn in overleg om te komen tot een regeling.  

 

Verslag 3 

 

Ad. 1 De procedure tegen de gemeente Peel en Maas loopt 

nog. Een en ander in verband met de afwikkeling van de 

subsidie.  

 

Ad. 3 De procedure met de gemeente Maasgouw is 

beëindigd nadat tussen partijen overleg tot stand gekomen 

is. 
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Verslag 5 

De procedure tegen de gemeente Peel en Maas is nog niet 

afgerond. 

 

Verslag 6 

Er is een voorlopig getuigenverhoor gevraagd bij de 

rechtbank Limburg, locatie Roermond. Dit verzoek is 

toegewezen. De zittingen vinden plaats op 11 en 13 april 

2015. Gehoord zullen worden een aantal bestuursleden van 

de gefailleerde Stichting alsmede van de Stichting Beheer 

Kreato. 

 

Verslag 7 

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen vermeld is 

onder 7.5. 

 

Verslag 8 

De procedure tegen de Stichting Kreato Beheer en de drie 

bestuursleden heeft als vraagstelling of er sprake is 

geweest van onrechtmatig handelen jegens de gefailleerde 

stichting vanwege de doorgevoerde statutenwijziging. 

 

Verslag 9 

De procedure staat thans voor vonnis op 19 juli a.s.    

 

Verslag 10 

Zie 7.5.    

9.2  Aard procedure Het betreffen allemaal geschillen in verband met hetzij 

subsidievaststelling, hetzij voorschotten ivm gewijzigd 

gemeentelijk beleid. 

Deels is er sprake van tegoeden over 2011. 

 

 

9.3 Stand procedure De procedure onder 2 wordt ingetrokken; ten aanzien van 

de procedure onder 1 en 3 dient na bestudering van de 

stukken beoordeeld te worden of deze procedures 

voortgezet worden dan wel in overleg met de betreffende 

gemeentes er een oplossing in der minne verkregen kan 

worden. 

 

Verslag 2 

Gestreefd wordt om tot een regeling in der minne te 

komen. 

 

Verslag 3 

Gebleken is dat er vraagtekens geplaatst dienen te worden 

met betrekking tot de ontvlechting van de gefailleerde 

stichting en de stichting Beheer Kreato een en ander in het 

licht van het faillissement alsook de wijziging van de 

statuten van de stichting Beheer Kreato. Er is op dit 

moment nog geen eenduidig beeld ontstaan. In dit kader 

wordt overwogen om een procedure tot het houden van een 
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voorlopig getuigenverhoor op te starten teneinde 

duidelijkheid te krijgen over de rol van diverse personen, 

gemaakte afspraken en achterliggende bedoelingen.  

 

Verslag 4 

Het voorlopig getuigenverhoor zal opgestart worden. 

 

Verslag 6 

Er is inmiddels een verzoekschrift ingediend voor het 

houden van een voorlopig getuigenverhoor.  

 

Verslag 8 

Zoals hierboven in 7.5 aangegeven is in de procedure tegen 

Stichting Kreato Beheer en de drie bestuursleden de 

conclusie van repliek genomen. De wederpartij staat voor 

het nemen van de conclusie van dupliek. 

 

Verslag 9 

Zie 9.1. 

 

Verslag 10 

Zie 7.5 

 werkzaamheden Overleg/opstellen processtukken/correspondentie 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Naar verwachting binnen de komende verslagperiode. 

10.2  Plan van aanpak - afwikkeling van de activa al dan niet in doorstartvariant 

- afwikkelen contracten en verzekeringen 

- inning debiteuren 

- overleg gemeenten in verband met subsidievaststelling 

2012 

- bestudering processtukken in verband met lopende  

procedures en overleg gemeenten 

- afwikkelen rekening-courantposities 

-vaststellen vordering personeel in overleg met UWV 

- uitzoeken en standpuntbepaling  rechtmatigheidvragen in 

verband met onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen 

 

Verslag 2 

-inning debiteuren 

-overleg gemeente in verband met subsidievaststelling 

2011/2012 

-afwikkelen rekening courant positie 

-standpuntbepaling rechtmatigheidsvragen in verband met 

onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen  

 

Verslag 3 

Afwikkeling van de activa 

Afwikkeling subsidie gemeente Peel en Maas 

Eventueel procedure met betrekking tot 

rechtmatigheidsaspecten rondom wijziging van statuten. 
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Verslag 4 

Afwikkeling van de activa 

Afwikkeling subsidie gemeente Peel en Maas 

Houden voorlopig getuigenverhoor 

 

Verslag 5 

Afwikkeling subsidie Peel en Maas  

Houden voorlopig getuigenverhoor 

Afwikkeling betaling debiteuren. 

 

Verslag 6 

Houden voorlopig getuigenverhoor; 

Afwikkelen betaling debiteuren/mogelijk regeling met 

Stichting Beheer Kreato 

Afwikkeling subsidie Peel en Maas 

 

Verslag 7 

Procedure aansprakelijkheidsstelling  

Afwikkeling subsidie Peel en Maas 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling 

 

Verslag 8 

Afwikkelen procedure aansprakelijkheidsstelling  

Afwikkeling subsidie Peel en Maas 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling (een en ander in 

samenhang met de uitkomst van de procedure tegen 

Stichting Kreato Beheer) 

 

Verslag 9 

Afwikkelen procedure aansprakelijkheidsstelling  

Afwikkeling subsidie Peel en Maas 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling (een en ander in 

samenhang met de uitkomst van de procedure tegen 

Stichting Kreato Beheer) 

 

Verslag 10 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling 

 

Verslag 11 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling 

 

Verslag 12 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling 

 

Verslag 13 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling/ abusievelijk aan 

derde uitgekeerd bedrag. 

 

Verslag 14 

Afwikkeling gelden hypotheekstelling/ abusievelijk 

aan derde uitgekeerd bedrag. 
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 Indiening volgend 

verslag 

Oktober 2020 of zoveel eerder als het faillissement  

afgewikkeld is. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-

commissaris, controle crediteurenlijst/financieel 

verslag. 

 

Weert, 17 april 2020.  

 

 

mw. mr. E.J.M. Stals, curator 

 
 
 
 
 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog 
niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende 
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
 
 

 

 

 


