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Inleiding 

 

De vennootschap is moedervennootschap van de eveneens op 26.06.2012 failliet verklaarde vennoot-

schappen Expo Franchise NL B.V. (12/622 F), Art Expo Handel B.V. (12/624 F), Art Expo Immo 

B.V. (12/623 F), Expo Company Stores International B.V. (12/620 F), Art Expo Arnhem B.V. (12/625 

F), Expo Retail NL B.V. (12/626 F), Expo International B.V. (12/621 F), Expo France B.V. (12/627 

F), Expo Franchise International B.V. (12/619 F).  

 

In alle faillissementen zijn mr P.E.A.M. Gerritse en mr L.L.M. Prinsen tot curatoren benoemd.  

 

 

Algemeen 

 

Activiteiten onderneming : Holdingactiviteiten. Er waren geen andere activiteiten 

dan het functioneren als een holdingvennootschap.  

Omzetgegevens  : 2010 € 0,00  

2011 € 0,00 

2012 € 0,00 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

Saldo einde verslagperiode : € 74.558,94 

Verslagperiode : 23.01.2016 – 19.07.2016 

 

Bestede uren in verslagperiode (GP) : 23.01.2016 – 19.07.2016 

Gerritse Poelman advocaten (GP) 

Curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:    12 uur en 55 min. 

Faillissementsmedewerkster 

mw M. van Hest-Smit:   00 uur en 50 min. 

Bestede uren totaal verslagperiode :       13 uur en 50 min. 

Bestede uren totaal GP :                  755 uur en 00 min. 

 

Bestede uren in verslagperiode (MA) : 23.01.2016 – 24.06.2016 

  MannaertsAppels Advocaten (MA) 

  Curator 

  mr L.L.M. Prinsen:    00 uur en 00 min. 

  Advocaat medewerkers 

  mr M. Doorten:     02 uur en 12 min 

Bestede uren totaal verslagperiode :                  02 uur en 12 min. 

Bestede uren totaal MA :                544 uur en 00 min. 
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In afwijking van eerdere verslagen, zullen de curatoren in dit verslag enkel een overzicht van 

de door hen in de afgelopen verslagperiode verrichte werkzaamheden weergeven. Voor een 

volledig overzicht, dus inclusief de afgeronde werkzaamheden, wordt verwezen naar het fail-

lissementsverslag nr. 9.  

 

Tijdens de verslagperiode hebben de curatoren zich derhalve voornamelijk beziggehouden 

met de navolgende onderwerpen die hiervoor in “bold” staan weergegeven. 

 
Bewaarplicht administratie 

1. De heer Burggraaff geeft aan dat er bereidheid bij hem en FRS (in hun hoedanigheid als be-

stuurders van de gefailleerde vennootschappen) bestaat om de administratie zoals opgeslagen bij 

Shurgard te Breda te selecteren, te transporteren en op te slaan. De selectie zal dan zien op die 

administratie die conform de wettelijke (fiscale) richtlijnen zeven jaar vanaf datum boekjaar 

dient te worden bewaard. De heer Burggraaff is om nadere inlichtingen verzocht. Vóór het fail-

lissement van Free Record Shop N.V. is de administratie naar deze laatste verhuisd, zoals door 

de curatoren is verzocht. De heer Burggraaff heeft (nogmaals) verklaard zijn verantwoordelijk-

heden als bestuurder te nemen. 

 

Expo International B.V. / Expo BvbA 

2. De Expo-winkel is aan de heer Geert Demey overgedragen. Daardoor is de opgerichte vennoot-

schap Expo BvbA naar Belgisch recht van de operationele kosten verlost.  

 

3. In dit verband merkt de heer J. Burggraaff nog op dat er een claim van € 90.000,00 is op de 

eigenaar van het gehuurde pand, een Belgische vennootschap (BvbA) in verband met de Expo 

vestiging / winkel in Roeselare, België. Deze onroerende zaak is aan de eigenaar teruggegeven 

maar in verband met de door Expo voordien gepleegde investeringen dient € 90.000,00 terug te 

worden betaald. Als advocaat voor Expo treedt de heer Alex Vrombaut op in de procedure die 

voor de rechtbank Handel (België) loopt. De heer J. Burggraaff zal advocaat Vrombaut ver-

zoeken een overzicht van de huidige status te verstrekken. Nadere info is bij de heer Burggraaff 

gevraagd.  

 

4. Inmiddels is Expo BvbA in staat van faillissement verklaard. Kort voordien heeft de wederpartij 

aan de advocaat van Expo, mr A. Vrombaut, laten weten dat er een schikkingsvoorstel van de 

wederpartij is ontvangen. De revenuen daarvan komen volledig toe aan Expo BvbA. Mr Vrom-

baut heeft inmiddels de curator in dat faillissement verzocht de kwestie verder te behandelen en 

af te wikkelen. Voor onderhavig faillissement betekent een en ander dat er geen werkzaamheden 

meer zijn te verrichten anders dan informatie te verkrijgen over de wijze van afwikkeling.  

 

Expo GmbH (Duitsland) 

5. De heer J. Burggraaff heeft overeenstemming bereikt met betrekking tot de ontruiming van de 

winkel Expo Frankfurt, waarvan de huur tot 2014 liep. Er wordt drie maanden borg verrekend 

terwijl een maand huur zal worden betaald, op grond waarvan op 6 februari 2013 de onroerende 

zaak leeg en ontruimd kan worden opgeleverd. Tot 1 maart 2013 is het personeel in dienst en 

dan resteert er nog een bedrag ad € 90.000,00 aan openstaande crediteurenposten. Het alsdan 

overblijvende actief ad € 15.000,00 zal dan ter verdeling van die crediteuren resteren. Vervol-

gens dient de vennootschap te worden ontbonden omdat op dat moment immers de vereffening 

heeft plaatsgevonden. De heer Burggraaff is verzocht nadere informatie te verstrekken. Het on-

derzoek loopt. De heer Burggraaff dient Expo GmbH, waar de detailwerkzaamheden zijn beëin-

digd, te liquideren. De aandelen van Expo GmbH zijn in eigendom bij Expo Retail Holding 

B.V. In dit kader dient te worden vastgesteld dat de bestuurder van Expo GmbH, de heer J. 

Burggraaff voornoemd, tot taak heeft om tot afwikkeling van een en ander over te gaan. De 
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heer Burggraaff voert overleg met de Duitse advocaat van Expo GmbH en heeft toegezegd 
de curatoren in onderhavig faillissement van een en ander op de hoogte te houden.  

 

De heer G.J.B.M. Pols (Haarlem) 

6. Bij vonnis van een rechtbank is de heer G.J.B.M. Pols uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld aan 

de boedel te voldoen een bedrag van € 70.000,00. De curatoren voeren overleg met de heer Pols 

om tot betaling van dit saldo te komen. Tevens dient te worden onderzocht of en in hoeverre de-

ze vordering is verpand. De curatoren hebben een akte na tussenvonnis genomen. De zaak staat 

voor vonnis op 03.02.2015.  Op 5 februari 2015 heeft er een getuigenverhoor bij het gerechtshof 

Den Bosch plaatsgevonden. De zaak werd vervolgens verwezen naar de rol van 3 maart 2015 

voor beraad contra enquête aan de zijde van Pols. Op 3 maart 2015 heeft Pols aangegeven af te 

zien van contra enquête. De curatoren hebben op 28 april 2015 de antwoord memorie na enquê-

te genomen. Bij arrest van 9 februari 2016 als gewezen door het gerechtshof te Den Bosch 

is tussen partijen Expo Franchise NL B.V. en Art Expo Immo B.V. versus G.B.M. Pols ar-

rest gewezen. Uit dit (eind) arrest blijkt dat de vorderingen van Expo op Pols integraal 

zijn afgewezen. 
 

De heer F. van der Mark te Rijnswoude 

7. De heer F. van der Mark bezit een privéwoning te Rijnswoude waarop een hypotheek ad  

€ 700.000,00 van de Rabobank rust terwijl ten behoeve van curanda een 2
e
 hypotheek ad  

€ 100.000,00 is gevestigd. De woning schijnt voor € 925.000,00 te koop te staan en dit betekent 

derhalve normaliter dat bij een onderhandse verkoop niet alleen de bank maar ook curanda als 2
e
 

hypotheekhouder haar vordering voldaan kan zien worden.  

 

8. De curatoren zullen de executie overnemen van de voorheen behandelende huisadvocaat van 

Expo. Het lijkt raadzaam niet tot een geforceerde verkoop van de onroerende zaak over te gaan, 

dit gezien de huidige marktpositie. Op dit standpunt heeft ook de Rabobank zich gesteld. De cu-

ratoren hebben nadere informatie opgevraagd. Overleg met de heer Burggraaff en de pandhou-

der Deutsche Bank N.V. vindt plaats. 

 

Debiteuren 

9. De debiteuren, waaronder de franchisenemers, zijn aangeschreven en verzocht om hun vorde-

ringen te voldoen. De discussies hierover lopen respectievelijk betalingen worden verricht. 

Hieronder valt ook te worden begrepen franchisenemers met wie individueel vele afspraken zijn 

gemaakt. Franchisenemers zijn tevens benaderd tot betaling van de openstaande vorderingen. 

Overleg met de heer Burggraaff en de Deutsche Bank N.V. volgt, op grond waarvan een nadere 

positie bepaling wordt ingenomen c.q. vervolgacties worden genomen. Verjaring van de vorde-

ringen is gestuit. Er is nog overleg gaande met mr Van Dam en een enkele debiteur die niet door 

mr Van Dam wordt vertegenwoordigd. Overleg en onderzoek is nog gaande. 

 

10. De debiteuren zijn aangeschreven. Inmiddels worden diverse reacties verwerkt. Met de pand-

houder, de Deutsche Bank Nederland N.V., wordt overleg gevoerd op basis van de verkregen 

informatie. (De bank heeft besloten af te zien van haar pandrechten ter zake). 

 

IE-rechten 

11. Vanaf aanvang faillissement hebben diverse partijen interesse getoond in overname van de IE-

rechten. De curatoren hebben met name aandacht geschonken aan de franchisenemers omdat 

deze het grootste belang zouden kunnen hebben bij overname van de IE-rechten. Immers: de 

franchisenemers exploiteren onder de naam “Expo”. Evenwel hebben de curatoren moeten mer-

ken dat de franchisenemers onderling niet op één lijn zijn kunnen komen.  
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12. Een aantal (andere) partijen heeft biedingen uitgebracht. 

 

13. Bij de verkoop van de IE-rechten speelt als rode draad de problematiek aan wie de opbrengst 

van die verkoop toekomt. Zowel De Deutsche Bank Nederland N.V. als Free Record Shop Hol-

ding B.V. claimen op grond van door hen gepretendeerde pandrechten deze opbrengst, terwijl 

de boedel argumenten heeft om die pandrechten te betwisten. Zonder dat partijen afstand van 

hun ingenomen standpunten doen, zijn zij het er onderling over eens dat het uitprocederen kos-

ten / baten technisch weinig zin heeft. Partijen zijn dan ook thans doende om een minnelijke re-

geling te bereiken, waarbij de boedel uiteraard een voorbehoud maakt in verband met het ver-

krijgen van toestemming van het in het faillissement benoemde rechter-commissaris. De boedel 

stelt zich op het standpunt dat het hier een verrekenpost betreft zodat het saldo in de boedel 

blijft.   

 

14. De Deutsche Bank Nederland N.V. maakt geen aanspraak op genoemde opbrengst.  
 

Nutsvoorzieningen 

15. Met betrekking tot H. Vrinten B.V., die de bedrijfsactiviteiten heeft doorgestart, zijn be-

sprekingen gevoerd met betrekking tot de doorbelasting van de kosten van nutsvoorzie-

ningen. Die besprekingen duren nog voort. In voorbereiding is thans een voorstel tegen fi-

nale kwijting op grond waarvan bij acceptatie daarvan deze kwestie kan worden gesloten. 
 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Free Record Shop Holding B.V. en  

de heer A.J. Burggraaff 

1.2  Winst en verlies : Verlengd boekjaar (01.01.2010 – 30.09 2011) 

2010/2011 netto winst    € 1.220.39,001 

   Stand 31 mei 2012 netto verlies  €     414.534,00 

1.3 Balanstotaal : 2010/2011     € 8.089.263,00 

   Stand 31 mei 2012    € 6.031.191,00 

1.4 Lopende procedures : Er is een procedure aanhangig. Nadere informatie: zie 

nr. 12, hiervoor opgenomen. 

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn per 

datum faillissement althans op het meest geëigende 

moment beëindigd. 

1.6 Huur : N.v.t. 

1.7 Oorzaak faillissement : Faillissement van de werkmaatschappijen als hiervoor 

genoemd. 

 



6 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : - 

2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving :  Kantoormeubilair 2010/2011   €   4.643,00 

   Stand 31 mei 2012    €   7.771,00 

    IT apparatuur 2010/2011   €   1.806,11 

   Stand 31 mei 2012    €   1.498,00 

   Verbouwing winkels 2010/2011  € 37.080,00 

   Stand 31 mei 2012    € 39.085,00 

3.6  Verkoopopbrengst : De inventaris en bedrijfsvoorraad zijn verkocht aan  

H. Vrinten Beheer B.V., zulks na verkregen toestem-

ming van de r.c. en pandhouder De Deutsche Bank 

Nederland N.V. 

3.7  Boedelbijdrage : Op basis van gemaakte afspraken. 

 Werkzaamheden : Opmaken overnameovereenkomst alsmede overleg. De 

overnameovereenkomst is opgesteld en getekend op 

03.08.2012. 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : In onderzoek. Er zijn fiscale schulden. Bodemrecht 

fiscus geldt. 

 Werkzaamheden : Afgerond. 
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 Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : In onderzoek / NTAB is door de Deutsche Bank Ne-

derland N.V. ingeschakeld ten behoeve van taxatie en 

waardering. Taxatieverslagen zijn opgesteld.  

3.10 Verkoopopbrengst : De inventaris en bedrijfsvoorraad zijn verkocht aan  

H. Vrinten Beheer B.V., zulks na verkregen toestem-

ming van de r.c. en pandhouder De Deutsche Bank 

Nederland N.V. 

3.11 Boedelbijdrage : Op basis van gemaakte afspraken. 

 Werkzaamheden : Afgerond. 

 

 Andere activa 

3.12 Beschrijving : Deelneming dochterbedrijven (verlies € 11.674.489,00) 

3.13 Verkoopopbrengst : Nihil. De curatoren zijn met de Deutsche Bank Neder-

land N.V. tot de conclusie gekomen dat verkoop van 

het geheel minder opbrengt dan verkoop in delen (lees: 

bedrijfsinventaris en voorraad). Tot verkoop van de 

dochterbedrijven middels een activatransactie is het 

derhalve niet gekomen bij gebrek aan belangstelling en 

/ of voldoende serieuze biedingen. 

 Werkzaamheden : Afgerond. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : N.v.t. 

4.2 Opbrengst : - 

4.3 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : - 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Expo Retail Holding B.V. bankiert bij de Deutsche 

Bank Nederland N.V. te Amsterdam. De holding en 

haar dochtervennootschappen hebben diverse krediet-

faciliteiten en zijn als zodanig hoofdelijk verbonden. 

Het saldo van curanda bedraagt:  

2010/2011 € 5.042.060,00   credit 
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   Stand per 31.05.2012 € 6.627.808,00   credit 

Stand per 31.12.2012 € 6.703.910,91   credit 

Stand per 31.12.2013 € 6.652.235,91   credit 

   Stand per 31.12.2014 € 6.652.235,91   credit  

5.2 Leasecontracten : 2010 / 2011 €    375.194,00  (Decca) 

   Stand per 31 mei 2012 €    365.223,00 

5.3 Beschrijving zekerheden : De bank heeft (eerste) pandrechten op de gebruikelijke 

assets zoals voorraad, inventaris, debiteuren en (moge-

lijk) IE-rechten. 

5.4 Separatistenpositie : Vooralsnog alleen de bank. Free Record Shop B.V. 

althans een aan haar gelieerde onderneming claimt een 

eerste pandrecht op de IE-rechten. FRS is verzocht dit 

schriftelijk te onderbouwen en aan te tonen. FRS heeft 

haar claim op (eerste) pandrecht op de IE-rechten 

schriftelijk uiteengezet. De curatoren, FRS en de bank 

zijn in overleg om te onderzoeken op welke wijze het 

geldend maken van de IE-rechten dient te geschieden. 

5.5 Boedelbijdragen : Met de bank zijn hierover afspraken gemaakt die in het 

verlengde liggen van de Recofa-richtlijnen. De curato-

ren zijn hierover met FRS en de bank in onderhande-

ling. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : In onderzoek. De crediteuren zijn / worden bericht om 

hun eigendomsvoorbehoud binnen de door de curato-

ren opgegeven periode aan te tonen. Alle crediteuren 

zijn inmiddels aangeschreven. H. Vrinten Beheer B.V. 

houdt zich in opdracht van de curatoren bezig met de 

afwikkeling van de crediteuren die zich op verhaals-

rechten beroepen. Alle eigendomsvoorbehouden zijn 

afgewikkeld. 

5.7 Reclamerechten : Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is 

afgewikkeld. 

5.8 Retentierechten : Een zodanig beroep is niet gedaan respectievelijk is 

afgewikkeld. 
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 Werkzaamheden : Overleg H. Vrinten Beheer B.V., Deutsche Bank Ne-

derland N.V. en crediteuren. In juridische zin beoorde-

len van claims verhaalsrechten.  

 

6. Doorstart / voortzetten 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Doorstart 

6.3 Beschrijving : De curatoren zijn de eerste weken van het faillissement 

vrijwel fulltime doende geweest om een doorstartsce-

nario gerealiseerd te krijgen. In dit kader hebben de cu-

ratoren en de heer Burggraaff met een groot aantal par-

tijen gesprekken gevoerd.  Dit is geschied in nauw 

overleg met de in het faillissement benoemde rechter-

commissaris en de Deutsche Bank Nederland N.V. Zo-

als hiervoor aangegeven, heeft dit niet tot resultaat ge-

leid. Uiteindelijk is de voorraad en inventaris aan een 

partij te weten H. Vrinten Beheer B.V. verkocht. Met 

de koper vindt nog overleg plaats in verband met de 

vergoeding van de door deze gebruikte nutsvoor-

zieningen. In voorbereiding is thans een voorstel te-

gen finale kwijting op grond waarvan bij acceptatie 

daarvan deze kwestie kan worden gesloten. 

6.4 Verantwoording : In verslaggeving aan de rechter-commissaris. 

6.5 Opbrengst : In verslaggeving aan de rechter-commissaris. 

6.6 Boedelbijdrage : In overleg met de bank en gebaseerd op de Recofa-

richtlijnen. 

 Werkzaamheden : Overleg betrokkenen, correspondentie, vastlegging en 

controle uitvoering.  
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Is aan voldaan. De curatoren hebben met toestemming 

van de rechter-commissaris BDO Investments B.V. 

verzocht om de administratie veilig te stellen. Dit is af-

gerond. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Deponering van de jaarrekeningen heeft in ieder geval 

tot en met 2009 plaatsgevonden.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Nee. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : In onderzoek. Een eventuele vordering is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek, mede met behulp van BDO Accountancy 

B.V. Mede afhankelijk van de uitkomsten van het on-

derzoek in de andere faillissementen. Hier zijn geen 

aanwijzingen voor gevonden. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Hier zijn geen aanwijzingen voor ge-

vonden. 

 Werkzaamheden : Afgerond. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : €         6.241,04 (o.a. gemeente Tilburg, Xerox Ned. B.V. 

   en Shurgard Breda) 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : €     484.986,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : - 

8.4 Andere pref. crediteuren : -  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 39 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 13.159.440,03  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Het valt niet te voorzien dat aan concurrente credi-

teuren enige uitkering kan worden gedaan. 

 Werkzaamheden : Ontvangst en registratie ingediende vorderingen. 
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9.  Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t. 

9.2 Aard procedure : - 

9.3 Stand procedure : - 

9.4 Toestemming r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill. : Onbekend.  

10.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor. 

10.3 Indiening volgend verslag : 19.01.2017. 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor; overleg Deutsche Bank Nederland 

N.V., overleg bestuurder en overleg derden. 

  

          

        

 

 

       P.E.A.M. Gerritse 

       L.L.M. Prinsen 
     c u r a t o r e n 

      

 

 

Bijlage(n): -       tussentijds financieel verslag 9 d.d. 19.07.2016 

- afschrift faillissementsrekening met nr. 0082 d.d. 05.04.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door 

middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rech-

ten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan 

de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn 

dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg,  

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

 


