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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Betreft

Algemene gegevens

Eye Media Television B.V. ("EMTV") 28-02-2019 
 1

De besloten vennootschap Eye Media Television B.V., statutair gevestigd te 
Capelle aan den IJssel, met laatst geregistreerd kantooradres aan 
Oostmaaslaan 71 te (3063 AN) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 55025293.

28-02-2019 
 1

Volgens opgaaf handelsregister:
"Productie van televisieprogramma's, distributie van films en 
televisieproducties, audiovisueel- en televisieproducent.".

Via Media Group B.V. ("Via media Group") houdt sinds 18 juni 2014 alle 
aandelen in EMTV en Viavideo B.V. ("Viavideo"). De faillissementen van de 
ondernemingen Via Media Group (F.10/19/41) en Viavideo (F.10/19/43) zijn 
eveneens op 29 januari 2019 uitgesproken; ook in die faillissementen is mr. R. 
le Grand aangesteld tot curator. 

Via Media Group fungeerde feitelijk als houdstervennootschap.
EMTV fungeerde tot eind 2018 als actieve werkmaatschappij. Eind 2018 zijn de 
activiteiten van EMTV feitelijk overgeheveld naar Viavideo, de roerende zaken 
bleven net als de (oude) debiteuren echter achter in EMTV. Vanaf eind 2018 
werd Viavideo derhalve de actieve werkmaatschappij van het concern. Het 
concern hield zich feitelijk bezig met de exploitatie van een onderneming 

28-02-2019 
 1

Verslagnummer 6
Datum verslag 12-06-2020
Insolventienummer F.10/19/42
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file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=6ca930d4-d423-e911-80d1-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1d879863-3bbc-e511-80c8-005056ac167e


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

gericht op het produceren en distribueren van video op televisie en online.

VIDEO OP TELEVISIE
Tv-programma: “Ondernemend Nederland”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in 
het tv-programma “Ondernemend Nederland”. Het programma werd elke week 
3x op RTLZ uitgezonden. 
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf werd 
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Ondernemend Nederland” 
geplaatst en werd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot 
op LinkedIn. 

Tv-programma: “Goed Gevonden”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in 
het tv-programma “Goed Gevonden”. Het programma werd elke week 2x op 
RTL4 uitgezonden.
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf werd 
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Goed Gevonden” geplaatst en 
werd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot op Facebook.  

VIDEO VOOR ONLINE
Viavideo leverde videomarketingdiensten aan MKB-bedrijven. De dienst was in 
grote lijnen als volgt opgebouwd:

1. Videoplan; doelstelling, strategie, boodschap en doelgroep
2. Productie van video’s
3. Opzet en onderhoud YouTube kanaal
4. Inkoop van video views met vast budget
5. Videocampagne management 

De belangrijkste activa en passiva samenhangende met de exploitatie van de 
onderneming van het concern bevinden zich (derhalve) in Viavideo en EMTV. In 
het kader van de  leesbaarheid van de faillissementsverslagen in deze drie 
verbonden faillissementen wordt het volgende opgemerkt:

- de (roerende) activa benodigd voor de exploitatie van de onderneming, 
alsmede de debiteuren over de periode tot eind 2018 bevinden zich in het 
vermogen van EMTV en worden in dit faillissementsverslag verantwoord;
- het personeel, de debiteuren en de (voortzetting van de) activiteiten vanaf 
begin 2019 bevinden zich in Viavideo en worden in dat faillissementsverslag 
verantwoord;
- overige relevante punten, zoals het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek 
en lopende procedures worden verantwoord in het faillissementsverslag van 
Via Media Group.

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 6.950,00 € -28.041,73 € 2.934.509,76

2018 € 1.875.837,48 € -632.940,47 € 2.934.509,76

2017 € 4.317.028,50 € 222.480,57 € 3.156.990,33



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

28-02-2019 
 1

33

Toelichting 
Deze personeelsleden waren ten tijde van de faillietverklaring niet meer in 
dienst bij EMTV, maar bij Viavideo. 

28-02-2019 
 1

€ 0,00 28-02-2019 
 1

€ 74.515,08 04-09-2019 
 3

€ 74.800,63 12-12-2019 
 4

€ 75.818,62 12-03-2020 
 5

€ 169.816,97 12-06-2020
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
29-1-2019

t/m 
26-2-2019

28-02-2019 
 1

van 
27-2-2019

t/m 
31-5-2019

03-06-2019 
 2

van 
1-6-2019

t/m 
4-9-2019

04-09-2019 
 3

van 
5-9-2019

t/m 
11-12-2019

12-12-2019 
 4

van 
12-12-2019

t/m 
11-3-2020

12-03-2020 
 5

van 
12-3-2020

t/m 
10-6-2020

12-06-2020
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 14 uur 6 min

2 56 uur 42 min

3 30 uur 30 min

4 16 uur 6 min

5 5 uur 6 min

6 11 uur 48 min

totaal 134 uur 18 min



Toelichting bestede uren

Het tot op heden aan dit faillissement bestede aantal uren bedraagt 14,1 uur. 28-02-2019 
 1

Het tot op heden aan dit faillissement bestede aantal uren bedraagt 91,80 uur. 03-06-2019 
 2

Het tot op heden aan dit faillissement bestede aantal uren bedraagt 122,30 
uur.

04-09-2019 
 3

Het tot op heden aan dit faillissement bestede aantal uren bedraagt 140,10 
uur.

12-12-2019 
 4

Het tot op heden aan dit faillissement bestede aantal uren bedraagt 145,80 
uur.

12-03-2020 
 5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 157,60. 12-06-2020
 6



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Vanaf 18 juni 2014 respectievelijk 12 september 2016 is Via Media Group B.V. 
enig aandeelhouder respectievelijk enig bestuurder van EMTV. Eye Group B.V. 
was van 30 maart 2012 tot en met 18 juni 2014 enig aandeelhouder van EMTV 
en van 30 maart 2012 tot en met 12 september 2016 enig bestuurder.

28-02-2019 
 1

Er is sprake van een aantal lopende procedures tegen debiteuren. De curator 
inventariseert de stand van de procedures en komt daar in het volgende 
verslag op terug.

28-02-2019 
 1

Zie punt 9 van dit verslag. 03-06-2019 
 2

De curator is alleen bekend met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
op naam van EMTV. Andere verzekeringen zijn per 1 januari 2019 op naam 
gesteld van Via Video. 

28-02-2019 
 1

De verzekeringen, met uitzondering van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zijn opgezegd. 

03-06-2019 
 2

De huurovereenkomst voor de bedrijfslocatie aan Oostmaaslaan 71 te 
Rotterdam is aangegaan door EMTV. Deze huurovereenkomst is inmiddels 
opgezegd tegen de rechtens vroegst mogelijke datum. Mogelijk zal de curator 
met de verhuurder afspraken maken over voortijdige oplevering van het 
gehuurde.

28-02-2019 
 1

Vanwege de veiling van de aanwezige roerende zaken is de curator er niet in 
geslaagd de gehuurde ruimtes voortijdig op te leveren. De curator stemt de 
oplevering af met de verhuurder.

03-06-2019 
 2

Inmiddels zijn de gehuurde ruimtes weer opgeleverd, waarmee dit punt is 
afgerond.

04-09-2019 
 3

Zie verslag Eye Media Group. 28-02-2019 
 1



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

28-02-2019 
 1

Personeelsleden 
33

28-02-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

N.v.t.

totaal 0

Geen. 28-02-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 28-02-2019 
 1

N.v.t. 28-02-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Inventaris e.d. € 70.204,87

totaal € 70.204,87 € 0,00

De curator trof op de bedrijfslocatie kantoorinventaris aan, bestaande uit circa 
35 ingerichte werkplekken (inclusief bureaus, pc's en telefoons), alsmede de 
inrichting van een directiekamer, vergaderkamer en bedrijfskantine. Daarnaast 
is gefailleerde eigenaar van vier oude voertuigen.  In het kader van haar 
bedrijfsexploitatie beschikt EMTV tot slot over de nodige filmapparatuur. 

28-02-2019 
 1

Aangezien de curator geen relevante biedingen op het geheel van aanwezige 
roerende zaken ontving, heeft hij ervoor gekozen om de aanwezige activa 
middels een (online-)veiling te verkopen. De veiling is afgerond en heeft tot 
een prima resultaat geleid. De curator is nog in afwachting van de financiële 
afw ikkeling met het veilinghuis en verwacht dat in de komende verslagperiode 
de veiling ook financieel zal worden afgewikkeld.

03-06-2019 
 2

De veiling is gedurende de verslagperiode ook in financiële zin afgewikkeld. De 
veiling van de bedrijfsmiddelen heeft een bruto verkoopopbrengst van € 
69.597,45 opgeleverd en een netto opbrengst van € 64.725,63.

04-09-2019 
 3

Gedurende de verslagperiode heeft er nog een kleine naverrekening 
plaatsgevonden voor wat betreft de veilingopbrengst. Als gevolg hiervan heeft 
de veiling van de bedrijfsmiddelen een bruto verkoopopbrengst van € 
69.841,87 opgeleverd en een netto opbrengst van € 64.952,94.

12-12-2019 
 4

Met betrekking tot de kantoorinventaris heeft de fiscus een bodemvoorrecht. 28-02-2019 
 1

Contact met taxateur en mogelijk geïnteresseerde partijen. 28-02-2019 
 1

Divers contact met veilinghuis, afstemmen praktische zaken veiling en 
(financiële) afw ikkeling diverse punten.

03-06-2019 
 2

De curator verwacht dat met de financiële afw ikkeling van de veiling zijn 
werkzaamheden in het kader van dit punt zijn afgerond.

04-09-2019 
 3

Geen. 12-03-2020 
 5



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

4.1 Debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 28-02-2019 
 1

Geen. 28-02-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Vervoermiddelem € 11.519,61

totaal € 11.519,61 € 0,00

N.v.t. 28-02-2019 
 1

De veiling van de auto's heeft een bruto verkoopopbrengst van € 11.519,61 
opgeleverd en een netto opbrengst van € 9.735,99.

04-09-2019 
 3

Geen. 28-02-2019 
 1

Contact BVA. 12-12-2019 
 4

Geen. 12-03-2020 
 5

4. Debiteuren



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren € 340.065,00 € 8.505,00 € 680,40

totaal € 340.065,00 € 8.505,00 € 680,40

Volgens opgave van de directie bedroeg de debiteurenstand per 
faillissementsdatum circa € 340.000,-. Opgemerkt zij dat meer dan € 300.000,- 
daarvan meer dan 90 dagen oud is.

De debiteurenincasso was door EMTV uitbesteed aan Cash & Credit Collectors 
B.V. ("Cash & Credit"). EMTV verstuurde haar facturen zelf. Werd de 
desbetreffende factuur niet binnen 30 dagen betaald (terw ijl normaliter 
betaling diende plaats te vinden voor opname van de video), dan werd de 
incasso overgedragen aan Cash & Credit. De incasso-overeenkomst met Cash 
& Credit is inmiddels beëindigd.

28-02-2019 
 1

In samenspraak met de pandhouder Rabobank is er voor gekozen tot 
inschakeling van een (ander) incassobureau over te gaan om de debiteuren te 
innen. Rabobank fungeert als opdrachtgever van het incassobureau. Ter 
voorbereiding hiervan heeft de curator per openstaande debiteur de 
benodigde informatie voor dit incassobureau verzameld. De boedel ontvangt 
een boedelbijdrage van 8% over het geïnde. 

03-06-2019 
 2

Tijdens de verslagperiode is de debiteureninning voortgezet. De curator heeft 
hier regelmatig contact over met het incassobureau. Tot nog toe ontving de 
boedel geen afdracht.

04-09-2019 
 3

De incasso van de debiteuren verloopt (zeer) moeizaam, onder andere doordat 
gedeeltelijk onderliggende (getekende) stukken ontbreken. De Rabobank heeft 
in verband met de moeizaamheid van de incasso besloten de incasso (door het 
incassobureau) te beëindigen. Het pandrecht op de vorderingen heeft 
Rabobank vrijgegeven. Door het incassobureau is tot nog toe € 5.755,- van 
debiteuren geïncasseerd. De curator heeft nog geen afdracht van de 
afgesproken boedelbijdrage ontvangen. De curator overweegt de verdere 
inning zelf ter hand te (laten) nemen.

12-12-2019 
 4

In overleg met Rabobank is de incasso van de vorderingen door het 
incassobureau inmiddels beëindigd de curator ontving inmiddels de 
boedelbijdrage. Gelet op het beperkte resultaat, heeft de curator de inning zelf 
ter hand genomen. Hij zal deze de komende verslagperiode voortzetten.

12-03-2020 
 5

De curator heeft de inning van de debiteuren (verder) ter hand genomen en 
verwacht in het volgende verslag de resultaten daarvan te kunnen 
verantwoorden.

12-06-2020
 6



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Inname debiteurenadministratie, contact met directie en (financiële) 
administratie, contact met Cash & Credit en Rabobank, inventarisatie 
dienstverlening Cash & Credit. 

28-02-2019 
 1

Contact met Rabobank, incassobureaus en rechter-commissaris, bestuderen 
div. stukken/overzichten, verzamelen / veiligstellen van beschikbare informatie.

03-06-2019 
 2

Contact met incassobureau en Rabobank, mede aan de hand van informatie uit 
de administratie van failliet.

04-09-2019 
 3

Contact met incassobureau en Rabobank. 12-12-2019 
 4

Contact met incassobureau en Rabobank. 12-03-2020 
 5

Incassowerkzaamheden: bestuderen stukken en correspondentie met 
debiteuren.

12-06-2020
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 122.754,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Door Coöperatieve Rabobank U.A. is een vordering ingediend van € 122.754,-
(+ P.M.).

28-02-2019 
 1

€ 1.135,20

Toelichting vordering van bank(en) 
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een aangepaste vordering ingediend van 
€ 1.135,20, aangezien zij een uitkering heeft verkregen via een borgstelling 
onder de BMKB-regeling.

12-06-2020
 6

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten op naam van EMTV. 28-02-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Rabobank heeft de volgende zekerheden:
- pandrechten op inventaris, debiteuren, spaargelden en aandelen EMTV en 
Viavideo;
- staatsgarantie Ministerie van Economische Zaken;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van Via Media Group, EMTV en Viavideo.

28-02-2019 
 1

Gelet op het incassoresultaat heeft Rabobank haar pandrecht op de 
vorderingen vrijgegeven.

12-12-2019 
 4

Ja. 28-02-2019 
 1

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. 28-02-2019 
 1

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. 28-02-2019 
 1

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. 28-02-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t. 

28-02-2019 
 1

Contact Rabobank, beoordeling financierings- en zekerheidsdocumentatie. 28-02-2019 
 1

Contact met Rabobank. 03-06-2019 
 2

Geen. 12-03-2020 
 5

Correspondentie met Rabobank. 12-06-2020
 6



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Zie verslag Viavideo. 28-02-2019 
 1

N.v.t. 28-02-2019 
 1

Geen. 28-02-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Zie verslag Viavideo. 28-02-2019 
 1

N.v.t. 28-02-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

28-02-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

28-02-2019 
 1

Geen. 28-02-2019 
 1



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

7. Rechtmatigheid

Zie verslag Via Media Group. 28-02-2019 
 1

2017: 10 april 2018
2016: 29 december 2017
2015: 27 juni 2016
2014: 28 september 2015

28-02-2019 
 1

Gelet op de omzet, balanswaarde en aantal betrokken werknemers, was Eye 
Media Television vrijgesteld van deze verplichting.

28-02-2019 
 1

In onderzoek. 28-02-2019 
 1

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat de stortingsverplichting van de 
aandelen is nagekomen. 

04-09-2019 
 3

Toelichting 
Zie verslag Via Media Group. 

28-02-2019 
 1

Toelichting 
In onderzoek. 

28-02-2019 
 1

Zie verslag Via Media Group. 28-02-2019 
 1

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

€ 0,00 28-02-2019 
 1

€ 1.354,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft een boedelvordering aangemeld in verband met de 
motorrijtuigenbelasting van de auto's die gedurende de veiling verkocht zijn. 

04-09-2019 
 3

€ 19.692,46

Toelichting 
De boedelvordering voor wat betreft de huur van het pand ad € 18.338,46 is 
bij de curator aangemeld. 

12-12-2019 
 4

€ 367.033,00 28-02-2019 
 1

€ 361.357,00 03-06-2019 
 2

€ 541.170,00 04-09-2019 
 3

€ 567.770,00 12-12-2019 
 4

€ 227.791,00

Toelichting 
In het onder dit punt eerder genoemde bedrag, waren abusievelijk tevens 
vorderingen van de fiscus op Via Media Group B.V. opgenomen. Voor die 
vorderingen is de vordering van de fiscus in dit faillissement gecorrigeerd; die 
vorderingen zijn nu verantwoord in het verslag van Via Media Group B.V. 

12-03-2020 
 5

€ 0,00 28-02-2019 
 1

€ 307,65

Toelichting 
BP Europe SE heeft een preferente vordering ex artikel 61 lid 2 Wet op de 
accijnzen van € 307,65 ingediend. 

28-02-2019 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

6 28-02-2019 
 1

12 03-06-2019 
 2

15 04-09-2019 
 3

17 12-12-2019 
 4

€ 223.798,14 28-02-2019 
 1

€ 281.187,46 03-06-2019 
 2

€ 344.150,38 04-09-2019 
 3

€ 371.624,21 12-12-2019 
 4

€ 250.005,41

Toelichting 
De ingediende concurrente schuldenlast is afgenomen doordat Rabobank 
haar aangepaste vordering heeft ingediend. Zie ook 5.1.

12-06-2020
 6

De curator kan thans nog geen uitspraken doen over de vooruitzichten voor de 
schuldeisers.

28-02-2019 
 1

Aanschrijven crediteuren, inventariseren schuldenlast. 28-02-2019 
 1

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 03-06-2019 
 2

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor onder punt 1.2 28-02-2019 
 1

Verschillende debiteuren. 03-06-2019 
 2

Ter vermijding van misverstanden w ijst de curator – naast de eerdergenoemde 
lopende (incasso-)procedures – nog op de lopende procedure tussen failliet en 
haar moedervennootschap Via Media Group B.V. enerzijds en Eye Group B.V. 
en de heer R. Hashimi anderzijds. De relevante informatie over die procedure, 
het verloop van die procedure en werkzaamheden in het kader van die 
procedure zijn – uit efficiencyoverwegingen – uitsluitend opgenomen in de 
faillissementsverslagen van Via Media Group B.V.

04-09-2019 
 3

Voor een update met betrekking tot de lopende procedure tussen failliet en 
haar moedervennootschap Via Media Group B.V. enerzijds en Eye Group B.V. 
en de heer R. Hashimi anderzijds verw ijst de curator naar het verslag van Via 
Media Group B.V. 

12-03-2020 
 5

De lopende procedure tussen failliet en haar moedervennootschap enerzijds 
en Eye Group B.V. en de heer R. Hashimi anderzijds is in het kader van een 
bereikte regeling op gezamenlijk verzoek van partijen doorgehaald. De 
curator verw ijst voor het overige naar het verslag van Via Media Group B.V.

12-06-2020
 6

Zie hiervoor onder punt 1.2 28-02-2019 
 1

Incassoprocedures. 03-06-2019 
 2



9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor onder punt 1.2 28-02-2019 
 1

Er was ten tijde van de faillietverklaring sprake van vier ‘lopende’ procedures. 
Dit zijn procedures tegen debiteuren, die betrekking hebben op verschuldigde 
bedragen uit hoofde van de verrichte diensten ofwel de annulering van de 
overeenkomst. De belangen zijn relatief beperkt. Twee van de zaken zijn door 
het Hof doorgehaald. In één van de zaken is sprake van een afw ijzend arrest. 
Het arrest van het Hof is discutabel, maar gelet op de aan een procedure 
verbonden risico’s en kosten, tezamen met het beperkte belang is ervoor 
gekozen niet in cassatie te gaan. De laatste kwestie staat voor verstekarrest 
op 10 september 2019. De curator controleert of dan arrest wordt gewezen en 
wat de inhoud daarvan is.

03-06-2019 
 2

Op dit moment is nog de verwachting dat in de lopende (incasso-)procedure op 
10 september a.s. verstekarrest zal worden gewezen. Nadien zal de curator 
daar mogelijk verdere stappen op zetten.

04-09-2019 
 3

De lopende procedure tussen failliet en haar moedervennootschap enerzijds 
en Eye Group B.V. en de heer R. Hashimi anderzijds is in het kader van een 
bereikte regeling op gezamenlijk verzoek van partijen doorgehaald. Ten 
gevolge van een (voorlopige) verdeling is van de in dat kader ontvangen 
bedragen een bedrag van € 94.000 toegekomen aan de boedel van Eye 
Media Television. De curator verw ijst voor het overige naar het verslag van 
Via Media Group.

12-06-2020
 6

Zie hiervoor onder punt 1.2 28-02-2019 
 1

Bestuderen stukken, contact met door EMTV (eerder) ingeschakelde advocaat. 03-06-2019 
 2

Monitoren lopende procedure. 04-09-2019 
 3

Geen. 12-06-2020
 6



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de 
volgende punten:
- verkoop van bedrijfsmiddelen;
- nadere inventarisatie en analyse van debiteurenportefeuille, eventueel ter 
hand (laten) nemen van inning;
- analyse processtukken en eventueel vervolg van lopende procedures.

28-02-2019 
 1

De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de 
volgende punten:
- afw ikkeling (veiling-)verkoop roerende activa;
- monitoren inning debiteuren (incl. lopende incassoprocedures); en
- (voortzetting) onderzoek specifieke rechtmatigheidsaspecten.

03-06-2019 
 2

De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op:
- monitoring inning debiteuren (incl. lopende incassoprocedure); en 
- voortzetting onderzoek oorzaken en rechtmatigheidsaspecten.

04-09-2019 
 3

De komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op de 
voortzetting onderzoek oorzaken en rechtmatigheidsaspecten.

12-12-2019 
 4

De curator zal zich de komende verslagperiode(s) met name richten op de 
lopende procedure tegen Eye Group B.V. en de heer R. Hashimi, alsmede het 
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 

12-03-2020 
 5

Nu de lopende procedure is doorgehaald, zal de curator zich de komende 
verslagperiode (met name) richten op het oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
 6

Het is op dit moment te vroeg hier een uitspraak over te doen. 28-02-2019 
 1

12-9-2020 12-06-2020
 6

Zie hiervoor. 28-02-2019 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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