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Algemene gegevens
Naam onderneming
Avanti Reclamestudio B.V.

28-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Avanti Reclamestudio B.V., statutair gevestigd te
Eindhoven, kantoorhoudende te 5674 TL Nuenen, De Huufkes 35,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17056672.

28-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde
zich bezig met de exploitatie van een reclamestudio. Gefailleerde verzorgt de
aankleding, decoratie, belettering en ondersteuning bij ontw erpactiviteiten van
stands voor beurzen en congressen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 290.494,00

€ -382.128,00

€ 43.243,00

2017

€ 394.806,00

€ -2.018,00

€ 172.338,00

2020

€ 54.490,00

€ -51.754,00

€ 11.566,00

2019

€ 240.168,00

€ -18.416,00

€ 37.241,00

28-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Over het jaar 2019 is (enkel) een concept jaarrekening beschikbaar. De in dit
verslag over het jaar 2019 w eergegeven financiële cijfers zijn afkomstig uit
deze concept jaarrekening. Over het jaar 2020 zijn tussentijdse cijfers
beschikbaar per medio mei. De in dit verslag over het jaar 2020 w eergegeven
financiële cijfers hebben betrekking op deze tussentijdse cijfers.

28-07-2020
1

De w eergegeven omzet betreft de netto-omzet.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

28-07-2020
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 8
w erkzame personen. Per faillissementsdatum bleek er evenw el sprake te zijn
van 3 w erknemers in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

28-07-2020
1

Toelichting
Nihil.
€ 23.255,92

26-01-2021
2

€ 15.096,21

14-07-2021
3

€ 1.701,58

12-01-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-7-2020

28-07-2020
1

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

26-01-2021
2

t/m
25-1-2021
van
25-1-2021

14-07-2021
3

t/m
13-7-2021
van
14-7-2021

12-01-2022
4

t/m
11-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 6 min

2

35 uur 24 min

3

9 uur 54 min

4

3 uur 36 min

totaal

70 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode: 21 uur en 6 minuten (21,10 uur).
Totaal besteden uren: 21 uur en 6 minuten (21,10 uur).

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 35 uur en 24 minuten (35,40 uur).
Totaal bestede uren: 56 uur en 30 minuten (56,50 uur).

26-01-2021
2

Tw eede voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 9 uur en 54 minuten (9,6 uur)
Totaal bestede uren: 66 uur en 12 minuten (66,2 uur)

14-07-2021
3

Derde voortgangsverslag:
Bestede uren verslagperiode: 3 uur en 36 minuten (3,6 uur)
Totaal bestede uren: 69 uur en 48 minuten (69,8 uur)

12-01-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Als bestuurder van Avanti Reclamestudio B.V. heeft te gelden de heer H.J.C.G.
Beekmans. Enig aandeelhouder is Beekmans Beheer B.V. Bestuurders van
Beekmans Beheer B.V. zijn de heer H.J.C.G. Beekmans en NJFI Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van NJFI Holding B.V. is de heer N.H.
Beekmans. Aan dit verslag w ordt een organigram gehecht van de
organisatiestructuur.

28-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van 1 nog lopende gerechtelijke procedure. Gefailleerde is op 25
mei 2020 gedagvaard door een w erknemer in verband met de beëindiging van
een zogenaamd "slapend dienstverband". De procedure is op 11 juni 2020
aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Oost-Brabant, Kamer voor kantonzaken,
locatie Eindhoven. De curator heeft de kantonrechter op 23 juli 2020 schriftelijk
op de hoogte gebracht van het uitgesproken faillissement. Vermoedelijk zal de
gerechtelijke procedure ex. art. 29 Fw . w orden geschorst.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De curator heeft bericht ontvangen dat de zaak ambtshalve is geschorst op
grond van artikel 29 Fw .

26-01-2021
2

1.3 Verzekeringen
Door de curator w ordt geïnventariseerd of er sprake is van nog lopende
verzekeringen.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Voor zover bekend is er op dit moment geen sprake meer van nog lopende
verzekeringen.

26-01-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde heeft een gedeelte (kantoor, w erkplaats en tekenkamer) van de
bedrijfslocatie gelegen aan De Huufkes 35 te Nuenen gehuurd van het
gelieerde Beekmans Beheer B.V. Tevens heeft gefailleerde een
huurovereenkomst gesloten terzake roerende zaken met het gelieerde Van
den Oever Expo Rental & Exhibition Services B.V. Op grond van deze
huurovereenkomst w orden door gefailleerde roerende zaken gehuurd van
voormelde besloten vennootschap.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De huurovereenkomst terzake de door gefailleerde van Beekmans Beheer B.V.
gehuurde bedrijfsruimte dient als beëindigd te w orden beschouw d per
faillissementsdatum. Ook de overeenkomst verhuur roerende zaken w elke
gefailleerde is aangegaan met Van den Oever Rental & Exhibition Services B.V.
dient per faillissementsdatum als beëindigd te w orden beschouw d.

26-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Voor w at betreft de oorzaak van het uitgesproken faillissement is door de
bestuurder van gefailleerde verw ezen naar de daling van de omzet de
afgelopen jaren door het w egvallen van enkele Amerikaanse klanten. Ten
gevolge van het coronavirus w erden begin maart 2020 vervolgens de eerste
beurzen geannuleerd en nadien zijn de activiteiten nagenoeg stil komen te
liggen. Vele opdrachten w erden geannuleerd w aardoor de orderportefeuille
nagenoeg nihil w as. Ten gevolge van het ontbreken van liquide middelen
konden de schulden van gefailleerde niet meer w orden voldaan.

28-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

28-07-2020
1

Toelichting
Per faillissementsdatum bleek er sprake van 3 nog in dienst zijnde
w erknemers, w aaronder 1 w erknemer met een zogenaamd "slapend
dienstverband".

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 8
w erkzame personen, doch dit aantal bleek volgens de bestuurder van
gefailleerde al geruime tijd niet meer actueel.

28-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-7-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan het personeel is ontslag aangezegd. In de komende verslagperiode zal de
curator nog contact onderhouden met (de buitendienst medew erker van) het
UW V.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

26-01-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van in eigendom aan gefailleerde toebehorende onroerende
zaken.

28-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventariszaken

€ 7.100,00

totaal

€ 7.100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Door gefailleerde is een huurovereenkomst gesloten met het gelieerde Van
den Oever Expo Rental & Exhibition Services B.V. op grond w aarvan door
gefailleerde roerende zaken w orden gehuurd. De overeenkomst en
onderliggende bescheiden dienen nog nader door de curator te w orden
bestudeerd.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Overeengekomen is dat de huurovereenkomst roerende zaken w elke
gefailleerde is aangegaan met Van den Oever Expo Rental & Exhibition
Services B.V. per faillissementsdatum als beëindigd dient te w orden
beschouw d. Voorts heeft de curator de roerende (inventaris)zaken zoals
aanw ezig in het door gefailleerde gehuurde gedeelte van de bedrijfslocatie
gelegen aan De Huufkes 35 te Nuenen verkocht aan Beekmans Beheer B.V.
voor een bedrag van € 7.100,00. Tevens zijn door de curator aan Beekmans
Beheer B.V. verkocht de aanw ezige (aangesproken) voorraden voor een
bedrag van € 400,00 en de goodw ill voor een bedrag van € 7.500,00.

26-01-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor fiscale vorderingen als bedoeld in artikel 22 Invorderingsw et geldt dat
hiervoor ex artikel 22 Invorderingsw et een voorrecht geldt ten aanzien van kort gezegd- bodemzaken. Dit voorrecht gaat voor op bezitloos pandrecht op
de bedrijfsinventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

28-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator dient nog nader onderzoek te doen naar de gesloten
huurovereenkomst met het gelieerde Van den Oever Expo Rental & Exhibition
Services B.V. en de eigendomsvraag terzake de bedrijfsinventaris.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Overeengekomen is dat de huurovereenkomst met het gelieerde Van den
Oever Expo Rental & Exhibition Services B.V. per faillissementsdatum als
beëindigd dient te w orden beschouw d.

26-01-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 400,00

totaal

€ 400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onaangesproken voorraad.

28-07-2020
1

Per faillissementsdatum bleek sprake van een zeer beperkte post
onderhanden w erk. Dit w erk is de dagen na het faillissement afgerond c.q.
uitgefactureerd en vertegenw oordigt een bedrag van nog geen 700 EUR.
Eerste voortgangsverslag:
De (aangesproken) voorraad zoals aanw ezig is door de curator verkocht aan
Beekmans Beheer B.V. voor een bedrag van € 400,00

26-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of tot incasso kan w orden
gekomen van de uitgefactureerde bedragen.

28-07-2020
1

Derde voortgangsverslag:
De uit gefactureerde bedragen zijn voor zover mogelijk geïncasseerd.
Verw ezen w ordt naar hoofdstuk 4.1.

12-01-2022
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 7.500,00

Vorderingen in rekening-courant

€ 2.858,00

totaal

Toelichting andere activa

€ 10.358,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde (b)lijkt eigenaar te zijn van enkele domeinnamen. Nader
onderzoek terzake zal w orden verricht. Van verdere andere activa dan in dit
verslag vermeld lijkt geen sprake te zijn.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De goodw ill is in het kader van de activaovereenkomst verkocht aan Beekmans
Beheer B.V. voor een bedrag van € 7.500,00. Tevens bleek er nog sprake te
zijn van een tw eetal vorderingen in rekening-courant. Het betrof een vordering
op De Collse Hoeve Beheer B.V. van € 1.621,00 en een vordering op Van den
Oever Expo Trans B.V. van € 1.237,00. Beide bedragen w erden inmiddels
bijgeschreven op de faillissementsrekening.

26-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode zal nog w orden onderzocht of er sprake is van
andere activa dan in dit verslag vermeld.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als nagenoeg afgerond w orden beschouw d.

26-01-2021
2

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

12-01-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

debiteurenportefeuille

€ 2.429,93

€ 2.429,93

€ 231,56

totaal

€ 2.429,93

€ 2.429,93

€ 231,56

Toelichting debiteuren
De debiteurenpost beliep op 21 juli 2020 (faillissementsdatum) EUR 956,87. Dit
bedrag ziet voornamelijk op de facturen w elke die dag nog zijn opgemaakt. De
dagen na het faillissement is nog enig w erk afgerond c.q uitgefactureerd (vgl.
punt 3.6 van dit verslag). De debiteurenpost beloopt dientengevolge EUR
1.631,45.

28-07-2020
1

Tw eede voortgangsverslag:
In de achterliggende verslagperiode w erd nog een bedrag van EUR 798,40
ontvangen van een boedel debiteur. De debiteurenincasso is volledig
afgerond.

14-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal nader contact plaatsvinden met de
pandhouder en zullen zo nodig (in overleg) nadere incassow erkzaamheden
w orden verricht.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De debiteurenincasso is nagenoeg afgerond.

26-01-2021
2

Tw eede voortgangsverslag:
De debiteurenincasso is afgerond.

14-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 259.327,16
Toelichting vordering van bank(en)
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft, uit hoofde van een krediet in rekeningcourant met meerdere hoofdelijk aansprakelijke partijen (compte joint), een
vordering ingediend van EUR 259.327,16. Per faillissementsdatum hield
gefailleerde een bankrekening aan met een creditsaldo van EUR 8.347,66. De
bank heeft zich op haar recht van verrekening beroepen.

28-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Eerste voortgangsverslag:
In het kader van de met Beekmans Beheer B.V. gemaakte afspraken
(overname roerende inventariszaken, goodw ill en (aangesproken) voorraad) is
tevens overeengekomen dat een bedrag aan de boedel betaalbaar zou
w orden gesteld van € 4.000,00 ten aanzien van het ontstaan van een
(vermeende) regresvordering. De Rabobank heeft gebruik gemaakt van haar
recht van verrekening ten aanzien van het per faillissementsdatum aanw ezige
creditsaldo. Gefailleerde is samen met andere vennootschappen hoofdelijk
aansprakelijk voor het door de bank verstrekte krediet in rekening-courant. De
curator heeft zich op het standpunt gesteld dat door de verrekening door de
Rabobank een regresvordering van gefailleerde op groepsvennootschappen is
ontstaan. Ter beslechting van de discussie dienaangaande is door Beekmans
Beheer B.V. een bedrag van € 4.000,00 aan de boedel betaalbaar gesteld.

26-01-2021
2

€ 0,00

12-01-2022
4

Toelichting vordering van bank(en)
Derde voortgangsverslag:
Inmiddels heeft de Coöperatieve Rabobank U.A. aan de curator kenbaar
gemaakt afstand te doen van haar (restant) vordering op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Per faillissementsdatum w as er vermoedelijk geen sprake meer van gesloten
leaseovereenkomsten, doch nader onderzoek zal w orden verricht. Tevens
w ordt verw ezen naar hetgeen is gesteld onder punt 3.3. van dit verslag.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

26-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De door gefailleerde gestelde zekerheid bestaat uit verpanding inventaris,
voorraden en vorderingen op derden blijkens onderhandse akte d.d. 07-062013. Voor de verplichtingen geldt verder hoofdelijke aansprakelijkheid van
Beekmans Beheer BV, Van den Oever Internationaal Tentoonstellingsbedrijf BV,
Van den Oever Expo Group B.V. en Van den Oever Expo Trans B.V.

28-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft als separatist te gelden.

28-07-2020
1

Derde voortgangsverslag:
Inmiddels heeft de Coöperatieve Rabobank U.A. aan de curator kenbaar
gemaakt afstand te doen van haar (restant) vordering op gefailleerde. Dit in
verband met onder meer de hoofdelijke aansprakelijkheid w elke de
Rabobank heeft bedongen van aan gefailleerde gelieerde partijen voor de
vordering van de Rabobank op gefailleerde.

12-01-2022
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn aangeschreven. Er lijkt sprake te
zijn van aanspraken op eigendomsvoorbehoud. Deze zullen in de komende
verslagperiode nader w orden onderzocht en w aar deze rechtsgeldig zijn
ingeroepen w orden afgew ikkeld.

28-07-2020
1

Tw eede voortgangsverslag:
Eventuele eigendomsvoorbehouden zijn, voor zover deze terecht zijn
ingeroepen, afgew ikkeld.

14-07-2021
3

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

28-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

28-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode zal nader w orden gecommuniceerd met de
Rabobank omtrent haar zekerheden positie en (voor zover van toepassing) de
uitw inning van zekerheden.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zal nader contact w orden onderhouden met
de Rabobank.

26-01-2021
2

Derde voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als afgerond w orden beschouw d.

12-01-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde bleken daags voor faillissementsdatum te zijn
beëindigd.

6.2 Financiële verslaglegging

28-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Aangezien de faillissementsrekening nihil is zal geen tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige verslag zal een tussentijds financieel verslag
w orden overgelegd.

26-01-2021
2

Tw eede voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met het onderhavige verslag een tussentijds financieel
verslag w orden overgelegd.

14-07-2021
3

Derde voortgangsverslag:
W ederom zal gelijktijdig met het onderhavige verslag een tussentijds
financieel verslag w orden overgelegd.

12-01-2022
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming. De w erkzaamheden
kunnen als afgerond w orden beschouw d.

28-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken een doorstart van de activiteiten van
gefailleerde te realiseren. In de komende verslagperiode zal nader w orden
onderzocht of een doorstart alsnog tot de mogelijkheden behoort.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Met Beekmans Beheer B.V. zijn nadere afspraken gemaakt omtrent overname
van de inventaris, goodw ill en aangesproken voorraad zoals beschreven in dit
verslag. Partijen zijn er - mede gezien de samenhang van de betreffende
overeenkomst met de verkoop van onder meer goodw ill, handelsnaam etc. van uit gegaan dat er sprake is van overgang van een geheel of een gedeelte
van een algemeenheid van goederen.

26-01-2021
2

6.5 Verantwoording
Vooralsnog behoort een doorstart van de activiteiten van gefailleerde niet tot
de mogelijkheden.

6.6 Opbrengst

28-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 19.000,00

28-07-2020
1

26-01-2021
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Voor de inventaris w erd een bedrag ontvangen van € 7.100,00, voor de
(aangesproken) voorraad een bedrag van € 400,00 en voor de goodw ill een
bedrag van € 7.500,00. Derhalve in totaal € 15.000,00. Daarnaast w erd een
bedrag van € 4.000,00 ontvangen ter beslechting van de discussie met
betrekking tot de regresvordering.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende verslagperiode zal w orden bezien of een doorstart van de
activiteiten van gefailleerde alsnog tot de mogelijkheden behoort.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

26-01-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de door hem gevraagde bescheiden (grotendeels) ontvangen.
Zoals gebruikelijk zal de curator nader onderzoek verrichten of de gefailleerde
vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en
w el in die zin, dat op een zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap
kunnen w orden gekend. Naar het zich laat aanzien is aan de
boekhoudverplichting voldaan. In de komende verslagperiode zal evenw el nog
nader onderzoek w orden verricht.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

26-01-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De eerste inschrijving van gefailleerde in het handelsregister dateert van 14
januari 1986. De deponering van de jaarrekeningen over de laatste 3 jaren is
als volgt:
- de jaarrekening over het jaar 2017 is gedeponeerd op 18-12-2018;
- de jaarrekening over het jaar 2018 is gedeponeerd op 6 mei 2020 (te laat);
- de (concept) jaarrekening over het jaar 2019 is nog niet gedeponeerd.

28-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarstukken zijn niet opgemaakt door een externe accountant, gezien de
omvang van de vennootschap is een goedkeuringsverklaring door een
(externe) accountant geen vereiste.

28-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien het feit dat gefailleerde is opgericht op 31 december 1985 is een
diepgaand onderzoek naar de vraag of voldaan is aan de stortingsverplichting
niet zinvol. Een eventuele vordering dienaangaande is verjaard.

28-07-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek w orden verricht naar de
vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Het onderzoek zal ook in de komende verslagperiode w orden gecontinueerd.

Toelichting
Tw eede voortgangsverslag:
De curator is in gesprek met de bestuurder en diens raadsman. Aan de
bestuurder zijn nadere vragen geformuleerd.

Toelichting
Derde voortgangsverslag:
Het onderzoek is nog niet afgerond. Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld
in punt 7.6.

7.6 Paulianeus handelen

28-07-2020
1

26-01-2021
2

14-07-2021
3

12-01-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-07-2020
1

Toelichting
Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoeken of er (in het zicht van het
faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht w aarvan gefailleerde
w ist, althans behoorde te w eten, dat daarvan benadeling van de schuldeisers
het gevolg zou zijn.
In onderzoek

26-01-2021
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Ook dit onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden gecontinueerd.

Toelichting
Tw eede voortgangsverslag:
Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator is in gesprek met de
bestuurder en diens raadsman.
In onderzoek

14-07-2021
3

12-01-2022
4

Toelichting
Derde voortgangsverslag:
Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat (met terugw erkende kracht)
door gelieerde vennootschappen aanzienlijke bedragen aan gefailleerde in
rekening zijn gebracht voor verrichte verkoop- en management
w erkzaamheden, alsmede uit hoofde van huur (indexatie). De betreffende
bedragen zijn geboekt in rekening-courant en w orden door de curator nader
onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

28-07-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken w orden
voortgezet.

28-07-2020
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Eerste voortgangsverslag:
De nog lopende onderzoeken zullen in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

26-01-2021
2

Tw eede voortgangsverslag:
De onderzoeken zullen ook in de komende verslagperiode w orden
gecontinueerd. De curator is in gesprek met de bestuurder en diens raadsman.

14-07-2021
3

Derde voortgangsverslag:
Hetgeen is gesteld in het tw eede voortgangsverslag is nog actueel.

12-01-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.
€ 15.793,80

28-07-2020
1

26-01-2021
2

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
UW V: € 15.793,80
Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.144,00

28-07-2020
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Toelichting
Gefailleerde is een 100% dochteronderneming van Beekmans Beheer B.V.
Verdere dochterondernemingen van Beekmans Beheer B.V. zijn Van den Oever
Internationaal Tentoonstellingsbedrijf B.V., Van den Oever Expo Trans B.V. en
Van den Oever Expo Group B.V. De genoemde vennootschappen vormen een
fiscale eenheid voor zow el de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting.
€ 32.734,00

26-01-2021
2

€ 32.734,00

14-07-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 6.056,06

28-07-2020
1

26-01-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen.

Toelichting
Eerste voortgangsverslag:
Dit betreft een tw eetal vorderingen van ex-w erknemers uit hoofde van
vakantiegeld/-uren: P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-07-2020
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26-01-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

28-07-2020
1

3

26-01-2021
2

1

12-01-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 260.097,64

28-07-2020
1

€ 271.483,20

26-01-2021
2

€ 259.998,56

14-07-2021
3

€ 671,40

12-01-2022
4

Toelichting
Derde voortgangsverslag:
Door een tw eetal crediteuren, w aaronder de Coöperatieve Rabobank U.A. is
aan de curator kenbaar gemaakt dat de eerder ingediende
(restant)vordering kan w orden doorgehaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-07-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader verifiëren inkomende vorderingen.

28-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is op 25 mei 2020 gedagvaard door een w erknemer met een
zogenaamd "slapend dienstverband". De procedure is op 11 juni 2020
aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Oost-Brabant, Kamer voor kantonzaken,
locatie Eindhoven.

28-07-2020
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9.2 Aard procedures
Blijkens de dagvaarding w ordt gevorderd te komen tot een einde van de
arbeidsovereenkomst ("het slapend dienstverband"), alsmede tot vergoeding
van een toe te kennen transitievergoeding / schadevergoeding.

28-07-2020
1

9.3 Stand procedures
De zaak staat thans op de rol van 6 augustus 2020 voor conclusie van
antw oord. De curator heeft de kantonrechter op de hoogte gebracht van het
uitgesproken faillissement en gaat ervan uit dat de procedure ex artikel 29
Fw . zal w orden geschorst.

28-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bezien zal w orden of de gerechtelijke procedure w ordt geschorst.

28-07-2020
1

Eerste voortgangsverslag:
De zaak is ambtshalve geschorst op grond van artikel 29 Fw .

26-01-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator contact onderhouden met de
Rabobank en (in overleg) trachten tot incasso te komen van de beperkte (nog
openstaande) debiteurenposten. Tevens zal de curator bezien of een
doorstart alsnog tot de mogelijkheden behoort c.q. tot verkoop kan w orden
gekomen van de (immateriële) activa, en onder meer de in gang gezette
onderzoeken continueren. Aan de bestuurder van gefailleerde zullen nadere
vragen w orden geformuleerd.

28-07-2020
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Eerste voortgangsverslag:
In de komende verslagperiode zullen de nog lopende onderzoeken w orden
gecontinueerd en zal nog nader contact w orden onderhouden met de
advocaat van de bestuurders. Tevens zal w aar nodig contact plaatsvinden met
de Rabobank (pandhouder).

26-01-2021
2

Tw eede voortgangsverslag:
Ook in de komende verslagperiode zullen de onderzoeken, voor zover deze
nog niet zijn afgerond, w orden gecontinueerd en zal de curator het overleg
met de bestuurder voortzetten.

14-07-2021
3

Derde voortgangsverslag:
Hetgeen is gesteld in het tw eede voortgangsverslag is nog actueel.

12-01-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-07-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
12-7-2022

12-01-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer:
Hoew el 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 w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

28-07-2020
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Bijlagen
Bijlagen

