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ex artikel 227 Faillissementswet respectievelijk ex artikel 73a Faillissementswet
Naam gefailleerden

Faillissementsnummers
Datum uitspraak
Curator
Rechters-commissarissen
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren verslagperiode
Bestede uren totaal

0.

- Speelgoedpaleis Bart Smit B.V.;
- Speelhoorn B.V.;
- Dennenhoorn B.V.;
- Bart Smit Beheer B.V.;
- Intertoys Holding B.V.;
- Intertoys Holland B.V.
: C/13/19/72 t/m 77 F
: 12 februari 2019 (ssvb)
: 21 februari 2019 (faillissement)
: mr. J.R. Berkenbosch & mr. J. Lensink
: mr. A.E. de Vos
: Retail: de verkoop van speelgoed
: € 436,1 mln (2017), € 361,5 mln (2018)
: ca. 3.400
: € 3.834.633,20
: 10 augustus 2021 t/m 9 november 2021
: 893 uur en 18 minuten (bijlage 1)
: 19539 uren en 6 minuten

OPMERKINGEN VOORAF

Dit is het elfde openbare verslag in de faillissementen van Speelgoedpaleis Bart Smit B.V.
(Bart Smit), Bart Smit Beheer B.V. (Bart Smit Beheer), Dennenhoorn B.V. (Dennenhoorn),
Intertoys Holding B.V. (Intertoys Holding), Intertoys Holland B.V. (Intertoys Holland) en
Speelhoorn B.V. (Speelhoorn). Voornoemde entiteiten tezamen met de Belgische entiteiten
Intertoys België NV (Intertoys België) en Bart Smit Speelgoedpaleizen België NV (Bart Smit
België) worden gezamenlijk aangeduid als de Intertoys Groep.
De curatoren brengen met toestemming van de rechters-commissarissen in deze
faillissementen een geconsolideerd verslag uit. Dat betekent dat dit openbare verslag
betrekking heeft op alle genoemde faillissementen. Daarnaast worden de faillissementen van
Bart Smit, Intertoys Holland en Speelhoorn, met toestemming van de rechterscommissarissen, ook financieel geconsolideerd afgewikkeld.
Dit elfde openbare verslag heeft betrekking op de bevindingen en het handelen van de
curatoren in de faillissementen in de periode 10 augustus 2021 t/m 9 november 2021.
De curatoren wijzen erop dat een deel van de informatie afkomstig is van derden en de
informatie mogelijk nog niet compleet is dan wel door de curatoren uitputtend is gecontroleerd.
De curatoren hebben nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet
uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert waardoor informatie
achteraf bijgesteld moet worden. Dat zal dan zo nodig in een volgend openbare verslagen
gebeuren.
Dit openbare verslag bouwt voort op voorgaande openbare verslagen. Voor een compleet
beeld en een goed begrip van gehanteerde definities wordt daarom aanbevolen om kennis te
nemen van voorgaande openbare verslagen.

Dit openbare verslag is geen jaarrekening of prospectus. Schuldeisers kunnen aan dit verslag
geen rechten ontlenen. De openbare verslagen worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl
alsmede op de website van De Vos & Partners (www.devos.nl).
1.

INVENTARISATIE

1.1

Achtergrond en organisatie

Voor een uitgebreidere beschrijving van de achtergrond en organisatie ten aanzien van de
Intertoys Groep wordt verwezen naar het eerste openbare verslag d.d. 10 april 2019.
Hieronder wordt slechts de relevante organisatiestructuur van de Intertoys Groep
weergegeven met een korte toelichting daarbij.

1.1.1

Intertoys Groep

Op datum surseance (12 februari 2019) had de Intertoys Groep ca. 3.400 werknemers in
dienst in Nederland (3.200) en België (200). De Intertoys Groep had op dat moment 445
winkels in Nederland (400 waarvan 114 franchise winkels) en België (45).
Intertoys Holding staat aan het hoofd van de Intertoys Groep. De aandelen in Intertoys Holding
worden gehouden door Alteri Indigo Luxembourg S.a.r.l.
De Nederlandse entiteiten van de Intertoys Groep verkeren in staat van faillissement. Ten
aanzien van de entiteiten in België zijn geen formele insolventieprocedures geopend. In
Duitsland heeft Intertoys geen entiteit naar Duits recht, maar slechts door Intertoys Holland
gedreven activiteiten.
1.1.2

Financiers en pandhouder

De Intertoys Groep wordt gefinancierd door Alteri Indigo Cayman 1, LLC (Alteri 1) en Alteri
Indigo Cayman 2, LLC (Alteri 2, en gezamenlijk met Alteri 1: Alteri Cayman).

European Retail Solutions Limited (ERS) treedt op als zekerhedenagent ten behoeve van
Alteri Cayman. Als zodanig houdt ERS pandrechten ten aanzien van de meeste activa van de
Intertoys Groep; zie Hoofdstuk 5 (Bank/Zekerheden) van dit openbare verslag.
1.2

Financiële gegevens

Omzet
Balanstotaal
EBITDA

FY 2018

FY 2017

€362 miljoen
€162 miljoen
€-27 miljoen

€438 miljoen
€200 miljoen
€-32 miljoen

1.3

Lopende procedures

1.3.1

Nederland

Dit onderwerp is afgewikkeld.
De enige ten tijde van de verlening van surseance van betaling in Nederland aanhangige
procedure is beëindigd. Zie voorgaande faillissementsverslagen 1 en 2.
1.3.2

Duitsland

Zie 9.2 van dit openbare verslag.
1.4

Verzekeringen

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
1.5

Huur

1.5.1

Hoofdkantoor

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.
1.5.2

Distributiecentra

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.
1.5.3

Winkels

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaand openbare verslag 5.
1.5.4

Onderhuurovereenkomsten

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.
1.6

Oorzaken faillissement

De curatoren verwijzen wat dit onderwerp betreft primair naar hetgeen terzake in voorgaande
verslagen is vermeld.
De curatoren hebben hun voorlopige bevindingen gedeeld met de betrokkenen in het kader
van de wederhoor. Vervolgens zijn partijen in gesprek gegaan over een mogelijke regeling.
Dit heeft geleid tot een regeling op grond waarvan aan de schuldeisers van Intertoys Holland,
Speelgoedpaleis Bart Smit, Speelhoorn en Intertoys Holding (Intertoys Holland c.s.) een

akkoord kan worden aangeboden (de Regeling). Zie hierover verder hoofdstuk 8 van dit
openbare verslag.
2.

PERSONEEL

Ook in deze elfde verslagperiode zijn er uitsluitend vragen beantwoord van individuele
(ex)werknemers ten aanzien van ingediende vorderingen namens werknemers en de
mogelijke uitkeringen van openstaande werknemersvorderingen. Voorts zijn er meerdere
beslissingen van het UWV ontvangen inzake toegekende of ingetrokken ZiekteWet- en WIAuitkeringen en daaruit voortvloeiende correspondentie met Robidus (voert de beslissing
namens de verzekeraar in het kader van het eigen risico dragerschap uit).
3.

ACTIVA

Alle werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
4.

DEBITEUREN

Alle werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)

De curatoren verwijzen wat dit onderwerp betreft primair naar hetgeen terzake in voorgaande
verslagen is vermeld.
Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn bankgaranties en letters of credit afgerond en
hebben zowel ING als ABN AMRO Bank de bedragen die ze onder zich hadden integraal naar
de boedelrekeningen overgemaakt. Dit onderdeel is daarmee afgerond.
5.2

Leasecontracten

Deze kwestie is afgewikkeld, zie voorgaande openbare verslagen.
5.3

Beschrijving zekerheden

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
5.4

Eigendomsvoorbehoud / Reclamerechten

5.4.1

Trade Suppliers

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
5.4.2

Non-trade Suppliers

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.

5.4.3

Mercury Deposit

Een aantal Trade Suppliers was op datum surseance van betaling verzekerd bij
kredietverzekeraar Mercury Trade Credit (Mercury). Ter dekking van het risico van deze
Trade Suppliers alsmede van Mercury zelf heeft Intertoys Holland een bedrag van €2,25
miljoen in escrow gestort (de Mercury Deposit).
Met betreffende Trade Suppliers is een schikking getroffen zoals beschreven in voorgaande
openbare verslagen. Inmiddels heeft doorstarter Green Swan volledig aan haar
betalingsverplichtingen onder deze schikkingen voldaan. Daardoor is de daarin door de Trade
Suppliers verleende finale kwijting effectief geworden. De Mercury Deposit is vrijgevallen.
De curatoren en pandhouder ERS waren met elkaar in gesprek over de gerechtigdheid tot de
Mercury Deposit. Als onderdeel van de Regeling is afgesproken dat de Mercury Deposit ter
beschikking wordt gesteld aan de boedels van Intertoys Holland c.s.
6.

DOORSTART/VOORTZETTEN

6.1

Doorstart

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
6.2

Voortzetten

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbare verslagen.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht

Het onderzoek in hoeverre de Nederlandse Intertoys entiteiten aan hun boekhoudplicht
hebben voldaan is beëindigd als onderdeel van de Regeling.
7.2

Depot jaarrekeningen

Dit onderdeel is afgewikkeld, zie voorgaande openbare verslagen.
7.3

Goedkeurende verklaring accountant

Dit onderwerp is afgewikkeld, zie het voorgaande openbare verslag 7.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

Dit onderwerp is afgewikkeld, zie het voorgaande openbare verslag 2.
7.5

Rechtmatigheidsonderzoek

Curatoren hebben gedurende de verslagperiode afspraken gemaakt over de realisatie van
een mogelijk akkoord. Onderdeel van de afspraken is ook een kwijting van bestuurders,
commissarissen en (voormalig) aandeelhouders van alle eventuele claims. Als onderdeel van
de afspraken wordt een bedrag van (afgerond) EUR 19,7 miljoen beschikbaar gemaakt voor
uitvoering van de regeling. De Regeling is door de betrokken partijen zonder erkenning van
enige aansprakelijkheid aangegaan. De Regeling is dan ook vrijwillig aangegaan en partijen

en curatoren menen dat de Regeling recht doet aan de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers.
8.

CREDITEUREN

Zowel in de geconsolideerde faillissementen van Intertoys Holland, Speelgoedpaleis Bart Smit
en Speelhoorn, als in het faillissement van Intertoys Holding heeft de rechter-commissaris bij
beschikking van 19 oktober 2021 bepaald dat:
 schuldeisers hun vorderingen uiterlijk op 5 november 2021 bij de curatoren kunnen
indienen;
 op 3 december 2021 om 10:00 uur respectievelijk om 10:30 uur de
verificatievergadering zal plaatsvinden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam
gevestigd aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam; en
 curatoren afschriften van de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen ter
griffie van de rechtbank Amsterdam neer zullen leggen.
Curatoren hebben alle bekende schuldeisers van het bovenstaande in kennis gesteld en hen
laten weten dat het bestuur van Intertoys voornemens is haar schuldeisers tijdens de
verificatievergadering een akkoord aan te bieden.
Vervolgens heeft het bestuur van Intertoys daadwerkelijk een akkoord aangeboden, welk
akkoord op 24 november 2021 is neergelegd ter griffie van de rechtbank Amsterdam. Met het
akkoord heeft Intertoys aan de concurrente schuldeisers een betaling aangeboden van 30%
van hun vorderingen, tegen finale kwijting.
Curatoren hebben op grond van art. 140 Fw een advies over het akkoord uitgebracht. Zij
hebben de schuldeisers geadviseerd om vóór het akkoord te stemmen.
Tijdens de verificatievergadering op 3 december 2021 is het door Intertoys Holland c.s.
aangeboden akkoord ter stemming gebracht. Het akkoord is aangenomen. Een grote
meerderheid van de schuldeisers heeft vóór het akkoord gestemd.
8.1

Boedelvorderingen

De boedelschulden in het geconsolideerde faillissement van Intertoys
Speelgoedpaleis Bart Smit en Speelhoorn zijn in onderstaande tabel vermeld.

Boedelschulden
Belastingdienst
UWV
Overige boedelschulden (schatting)
Totaal

Holland,

EUR
1.689.670
2.541.041
1.642.664
5.873.375

De boedelschulden in het faillissement van Intertoys Holding zijn in onderstaande tabel
vermeld.

Boedelschulden
UWV
Overige boedelschulden
Totaal

EUR
19.413,52
23.560.65
42.974.17

8.2

Preferente vorderingen

De preferente vorderingen in het geconsolideerde faillissement van Intertoys Holland,
Speelgoedpaleis Bart Smit en Speelhoorn zijn in onderstaande tabel vermeld.

Preferente schulden
Belastingdienst
UWV
Overige preferente schulden
Totaal

EUR
15.768.703
2.118.118
29.013
17.915.834

De preferente vorderingen in het faillissement van Intertoys Holding zijn in onderstaande tabel
vermeld.

Preferente schulden
Belastingdienst
UWV
Totaal
8.3

Concurrente vorderingen

8.3.1

Aantal concurrente vorderingen

EUR
1.907
15.323
17.230

Intertoys Holding
Intertoys Holland, Speelgoedpaleis Bart Smit en Speelhoorn
8.3.2

Bedrag concurrente vorderingen

Intertoys Holding
Intertoys Holland, Speelgoedpaleis Bart Smit en Speelhoorn
8.4

4
586

€
€

22.887
10.178.332

Verwachte wijze van afwikkeling

Nu het akkoord is aangenomen, zal de rechtbank Amsterdam op 15 december a.s. beoordelen
of het akkoord kan worden bekrachtigd (de zogenaamde ‘homologatie’). Als dat zal gebeuren,
zullen de curatoren de betalingen aan de schuldeisers op grond van het akkoord begin 2022
verrichten. Curatoren merken op dat de vorderingen van voormalig werknemers van Intertoys
bruto bedragen zijn en nog door curatoren zullen worden verloond.
Met het akkoord zullen de boedelschulden volledig worden voldaan en ontvangen de
concurrente schuldeisers 30% van hun erkende vorderingen. De belastingdienst en het UWV
hebben ingestemd met een betaling van 60% van hun preferente vorderingen.
8.5

Duitse belastingaangiften

De Duitse belastingaangiften zijn afgerond. De Duitse belastingdienst heeft een concurrente
vordering ingediend. Curatoren hebben deze vordering erkend.

9.

PROCEDURES

9.1

Nederland

Afgewikkeld. Hierbij wordt verwezen naar het vierde openbare verslag.
9.2

Duitsland

Ten tijde van de verlening van surseance van betaling waren er in Duitsland verschillende
gerechtelijke procedures aanhangig, geïnitieerd door voormalig Duitse werknemers. Deze
procedures zijn op grond van artikel 240 ZpO geschorst vanwege het faillissement. Curatoren
hebben met enkele werknemers een schikking getroffen tegen finale kwijting en ter
beëindiging van de lopende procedures. Curatoren zijn in overleg met de overige werknemers
over de beëindiging van de resterende gerechtelijke procedures.
10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Curatoren streven er naar het faillissement in Q1 van 2022 af te wikkelen.
10.2

Plan van aanpak

De curatoren zullen de komende verslagperiode zich onder meer op de volgende
onderwerpen richten.
-

Afwikkelen akkoord.
Afwikkelen Intertoys entiteiten.

10.3

Indiening volgend openbare verslag

Het volgende openbare verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.
14 december 2021

Mr. J. Lensink

Mr. J.R. Berkenbosch

