Openbaar verslag d.d. 8 april 2021 ex artikel 73a Faillissementswet
Opmerkingen vooraf
Dit is het eerste verslag in het faillissement van Charles Vögele
Verslag 1
(Netherlands) B.V. (hierna: ‘CV’).
Dit verslag berust deels op informatie die curatoren van de bestuurder van
CV en van derden hebben verkregen. Curatoren benadrukken dat de
informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent
de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan
dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet
om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig
inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen
aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf –
bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in
dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan
worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als
afstand van enig recht.

Verslag 2
Verslag 3
Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7
Verslag 8
Verslag 9
Verslag 10
Verslag 11
Verslag 12

De openbare verslagen zullen in de Nederlandse taal worden gepubliceerd.
De faillissementsverslagen zijn te vinden op rechtspraak.nl alsmede op de
website van HVG Law (www.hvglaw.nl) en KBS Advocaten
(www.kbsadvocaten.nl).
Dit is het tweede verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het derde verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het vierde verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het vijfde verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het zesde verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het zevende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het achtste verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het negende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het tiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het elfde verslag in het faillissement van Charles Vögele (Netherlands)
B.V.
Dit is het twaalfde verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.

Verslag 13
Verslag 14
Verslag 15
Verslag 16
Verslag 17

Dit is het dertiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het veertiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het vijftiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het zestiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Dit is het zeventiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.

I. INLEIDING
Verslag 1
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 27 januari 2017 tot en met 23 februari
2017.
Verslag 2
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 24 februari 2017 tot en met 19 mei
2017.
Verslag 3
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 20 mei 2017 tot en met 26 oktober
2017.
Verslag 4
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 27 oktober 2017 t/m 25 januari 2018.
Verslag 5
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 26 januari 2018 t/m 25 april 2018.
Verslag 6
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 26 april 2018 t/m 13 juli 2018.
Verslag 7
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 14 juli 2018 t/m 17 oktober 2018.
Verslag 8
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 18 oktober 2018 t/m 16 januari 2019.
Verslag 9
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 16 januari 2019 t/m 17 april 2019.
Verslag 10
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 17 april 2019 t/m 11 juli 2019.
Verslag 11
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 12 juli 2019 t/m 11 oktober 2019.
Verslag 12
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 12 oktober 2019 t/m 9 januari 2020.
Verslag 13
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 10 januari 2020 t/m 3 april 2020.
Verslag 14
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 4 april 2020 t/m 9 juli 2020.
Verslag 15
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 10 juli 2020 t/m 2 oktober 2020.
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Verslag 16
Verslag 17

Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 3 oktober 2020 t/m 8 januari 2021.
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 9 januari 2021 t/m 7 april 2021.

De opbouw van dit verslag is als volgt:
I. Inleiding
II. Algemene informatie over CV
III. Voortzetting activiteiten
IV. Beschrijving verkoopproces
V. Overleg met stakeholders
VI. Verslaglegging conform RECOFA
II. ALGEMENE INFORMATIE OVER CV
Groepsstructuur en activiteiten
Verslag 1

Charles Vögele GmbH te Zürich werd in 1955 opgericht door Charles en
Agnes Vögele. Het assortiment van de eerste winkel van 58 m2 bestond
uit speciale kleding voor autopetten. In het begin was Agnes Vögele de
enige medewerker die verantwoordelijk was voor de in- en verkoop en de
boekhouding. Al snel werd het assortiment uitgebreid tot een algemene
kledingwinkel. Charles Vögele trad pas in 1960 toe tot de onderneming.
Gelijktijdig behoorde hij in de 60-er jaren tot de meest prominente
autocoureurs, hoewel hij de racesport slechts als amateur uitoefende. In
de 60-er jaren bouwde het echtpaar een filiaalnetwerk in Zwitserland uit.
In de 70-er jaren werd een inkoopbureau in Hongkong gevestigd en in
1979 werd de eerste winkel geopend in Duitsland. Vanaf de jaren 90
breidde de keten verder internationaal uit (Oostenrijk 1994, België
1999/2005 overname van Peek & Cloppenburg, Pecotex en Superconfex,
Nederland 1999/2001 na overname van Peek & Cloppenburg en Kien,
Slovenië 2005, Hongarije en Tsjechië 2006 en opening van web shop
2012). In 1999 werd het bedrijf geïntroduceerd op de beurs en in 2010
vierde de Charles Vögele Groep zijn 55-jarig jubileum. Het concern dreef
internationaal uiteindelijk circa 800 kledingwinkels.
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De inkoop en productie van het eigen label werd centraal vanuit
Zwitserland geregeld. Met elke landenvennootschap was een
gedetailleerde Service Level Agreement afgesproken.
Het retailconcept, e-commerce en Marketing werd centraal opgelegd. Ook
vond vanuit Zwitserland administratieve en ict-ondersteuning (“hotline”)
plaats. Merchandising (goederensturing) gebeurde veelal op lokaal
niveau.
In Nederland werden de winkels van Peek & Cloppenburg ondergebracht
in Charles Vögele (Netherlands) B.V., opgericht op 5 december 2000,
terwijl de winkels van Kien werden ondergebracht in Charles Vögele
Fashion B.V. Deze laatste vennootschap is later ingebracht in Charles
Vögele (Netherlands) B.V. Het aantal winkels in Nederland groeide naar
97 met een gemiddelde vloeroppervlakte van 500 m2 per winkel en zo
werd het een van de grotere kleding-retailconcerns in Nederland.
De Nederlandse vennootschap was evenwel van aanvang aan
verlieslatend. Opgegeven redenen zijn dat men te maken had met hoge
personeelskosten uit het verleden, de hoge huursommen van de winkels,
de hoge marketingkosten en de hoge logistieke kosten.
De Holding in Zwitserland en de Zwitserse verkooporganisatie (de
Zwitserse variant van Charles Vögele (Netherlands) B.V.) raakte volgens
informatie in 2015 in zwaar weer. De Zwitserse markt werd zeer
moeizaam: veel Zwitsers gingen over de grens hun boodschappen doen
en ook kleding kopen. Daarnaast was er sprake van de appreciatie van
de Zwitserse frank. Omdat de Holding een beursgenoteerd bedrijf was,
moest de omzet worden omgerekend naar Zwitserse franks. Als gevolg
van de koersaanpassing daalde de omzet fors. Voorheen werden zeer
hoge marges gerealiseerd, waarvan onder meer de Nederlandse
vennootschap werd gefinancierd. Ook in Nederland daalde in die periode
de omzetcijfers en wel met circa 10 tot 15%.
De financier van de Holding eiste vervolgens dat elke
(landen)vennootschap winstgevend zou moeten zijn. Met andere
woorden, men moest zelfstandig de broek kunnen ophouden en daarbij
niet meer afhankelijk zijn van de Holding.
In 2016 zag Sempione Retail AG de kans schoon om Charles Vögele als
groep over te nemen. In september 2016 is de intentie voor overname
uitgesproken door de board van Sempione Retail AG en de Raad van
Commissarissen van de Holding. In die aankondiging is expliciet
vernoemd dat men strategisch kiest om de business voor de landen om
Italië heen met eigen labels door te zetten en dit niet te doen in
Duitsland en de Benelux landen. Van september tot december 2016
hadden de aandeelhouders van de Holding de mogelijkheid tegen een
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vast bedrag hun aandelen over te doen aan Sempione. De deal zou rond
zijn als 70% van de aandelen werd aangeboden. Dat doel is ruimschoots
gehaald en daarmee was de overname dus ook rond.
Dit betekende het volgende voor de landen waarvoor niet strategisch
gekozen was:
- Duitsland: bij de aankondiging in september was al een signed deal
voor een overname door diverse retailpartijen in Duitsland.
- België: in juni 2016 is aangekondigd een overname onder gerechtelijk
gezag (WCO procedure type 3) uit te gaan voeren. De uitvoering nam 6
maanden in beslag. Er zijn 14 winkels verkocht aan diverse Belgische
retail partijen. De overige winkels in België zijn failliet verklaard waarna
een uitverkoop volgde.
- Nederland: aanvankelijk werd een oplossing in Nederland gezocht in
een pre-pack die uiteindelijk niet uitgevoerd is. Later trachtte men tot
een overname (aandelentransactie) te komen. Ook dit is niet doorgegaan
kennelijk onder meer omdat de overnemende partij niet aan de
financieringsvoorwaarden voldeed die de bestuurders van de Holding
wensten. Deze partij heeft in december 2016 een kort geding gevoerd
omdat deze meende dat partijen al zo ver in de onderhandelingen waren,
althans op zoveel punten overeenstemming hadden bereikt, dat de
Holding zich niet mocht terugtrekken. De betreffende vorderingen werden
echter afgewezen.

Verslag 2
Verslag 3

Nadat de Holding op 18 januari 2017 de aan Charles Vögele
(Netherlands) B.V. verstrekte lening met directe ingang heeft opgeëist,
viel het doek. Op 27 januari 2017 is eigen aangifte van het faillissement
gedaan.
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Afgerond.

Financiering CV
Verslag 1

Op basis van mondeling en schriftelijk verkregen informatie van de
bestuurder en de afdeling financiën van CV alsook een eerste
bestudering van de financieringsdocumentatie is over de financiering
het volgende te melden:
CV werd geheel gefinancierd door de Holding. In totaal is een bedrag
van ca. € 60 miljoen beschikbaar gesteld en geleend. Jaarlijks werd
een comfort letter (met achterstelling) afgegeven ten behoeve van de
continuïteitsverklaring van de accountant. Voor 2016 werd deze
comfort letter niet verstrekt. Op 18 januari 2017 zijn de leningen met
onmiddellijke ingang opgeëist.
Onderling tussen de onderscheidende landenvennootschappen van het
concern werd gebruik gemaakt van cash pooling via rekeningen die
werden aangehouden bij Deutsche Bank in Duitsland. De Holding en
alle andere entiteiten maakten deel uit van deze cash pool. Dit
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betekende dat creditsaldi van rekeningen werden gebruikt om de
tekorten van andere rekeningen aan te zuiveren. Doordat creditsaldi
van de Holding werden gebruikt om de tekorten van CV aan te
zuiveren, is een vordering van de Holding op CV ontstaan van circa €
5,7 miljoen, verdisconteerd in het in de vorige alinea genoemde
bedrag.

Verslag 2
Verslag 3
Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7-16
Kerncijfers
Verslag 1

Door CV zijn geen zekerheden verstrekt aan de Holding.
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Afgerond.
Over de beëindiging van het krediet hebben curatoren discussie
gevoerd met de raadsman van de holding.
De discussie tussen curatoren en de raadsman van de holding over
diverse onderwerpen is nog niet beslecht.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
Zie hierna onder 7.5.

Op basis van de verkregen financiële informatie zijn de volgende
kerncijfers over de afgelopen jaren weer te geven. Het boekjaar van CV
loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De netto omzet bestaat uit de omzet minus BTW, verleende kortingen
en gecorrigeerd voor concessie- en consignatiebijdragen. Het
geïnvesteerde vermogen bedraagt de totale activa minus vlottende
passiva, i.e. het eigen vermogen van de onderneming.

NOTE:
De cijfers per 31-12-2015 komen niet overeen met de gedeponeerde
jaarrekening 2015. De gedeponeerde jaarrekening is opgesteld op
liquidatiebasis. In de jaarrekening 2015 zijn alle gebeurtenissen na
balansdatum verwerkt. Dit houdt in dat het volledige jaar 2016 en een
deel van januari 2017 is meegenomen in de cijfers. Tevens houdt dit in
dat er veel management inschattingen zijn verwerkt in de jaarrekening.
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Verslag 2
Verslag 3

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Afgerond.

403-verklaringen
Verslag 1
Volgens informatie is er geen 403-verklaring gedeponeerd.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
III. VOORTZETTING ACTIVITEITEN
Uitverkoop
Verslag 1
Op 27 januari 2017 om 12.00 uur is CV in staat van faillissement
verklaard. Dezelfde dag heeft een bijeenkomst plaatsgevonden op het
hoofdkantoor in Breukelen. Bij die bijeenkomst waren aanwezig de
bestuurder, verschillende medewerkers van het Nederlands Taxatie- en
Advies Bureau en de curatoren met medewerkers van hun kantoren.
Uitkomst van dit eerste overleg was dat het in het belang van de
schuldeisers en het mogelijk maken van een eventuele (beperkte)
doorstart was indien de activiteiten voor zover mogelijk zouden worden
voortgezet. Na het opstellen van een exploitatie-begroting werd daartoe
met toestemming van de rechter-commissaris overgegaan. Om
praktische redenen (onder andere verband houdend met ruilen en
retourneren) werd besloten de webwinkel te sluiten.
De eerste dagen na de faillietverklaring ging de aandacht van curatoren
voornamelijk uit naar het voeren van onderhandelingen met een aantal
dwangcrediteuren over de (voorwaarden van) voorzetting van hun
dienstverlening. In dat verband bleek dat CV met name op het gebied
van ICT dienstverlening afhankelijk was van Charles Vögele Trading AG.
Afspraken over (onder meer) ICT dienstverlening waren opgenomen in
een Service Level Agreement. Curatoren hebben de overeenkomst
voortgezet. Uiteindelijk lukte het om met elk van de dwangcrediteuren
afspraken te maken, zodat de winkelverkopen konden worden
gecontinueerd.
De hele infrastructuur van CV was op datum faillissement nog intact.
Curatoren hebben intensief samengewerkt met het managementteam
en de regiomanagers van CV om het verkoopproces te begeleiden.
Dienaangaande werd een uitverkoopplan opgesteld. Het personeel werd
door tussenkomst van de HR-managers nauwgezet aangestuurd. Ook
werd, met toestemming van de rechter-commissaris, het voormalig
Head of Merchandising uit België via een uitzendbureau ingehuurd. Zij
had eerder de Belgische uitverkoop begeleid. De inzet van de
werknemers van CV ten tijde van dit proces is enorm.
Op 11 februari 2017 zijn vanwege commerciële en operationele redenen
14 filialen gesloten.
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Verslag 2

Verslag 3

Per 13 februari 2017 worden faillissementskortingen gegeven in de
filialen die open bleven. Voor de faillissementsverkoop is beveiliging in
alle filialen geregeld.
De verkoop is door curatoren voortgezet tot 27 februari 2017. Per die
datum geschiedt de exploitatie voor rekening en risico van de
doorstarter, zie hierna onder IV.
Afgerond.

Enkele cijfers met betrekking tot de voortzetting
Verslag 1
Onderstaande gegevens zien op de periode van de eerste dag van
faillissement (27 januari 2017) tot en met 23 februari 2017. Alle
hieronder genoemde bedragen zijn gebaseerd op voorlopige interne
managementinformatie, zie tevens het tussentijdse financiële verslag.
Bij het eerstvolgende verslag zal meer in detail financiële
verantwoording worden afgelegd.
Verslag 2
Verwezen wordt naar het bijgevoegde tweede tussentijdse financiële
verslag.
Verslag 3
Verwezen wordt naar het bijgevoegde derde tussentijdse financiële
verslag.
Verslag 4
Verwezen wordt naar het bijgevoegde vierde tussentijdse financiële
verslag.
Verslag 5
Verwezen wordt naar het bijgevoegde vijfde tussentijdse financiële
verslag.
Verslag 6
Verwezen wordt naar het bijgevoegde zesde tussentijdse financiële
verslag.
Verslag 7
Afgerond.
Omzet
Verslag 1

Verslag 2

Verslag 3

In totaal bedroegen de winkelverkopen (kassa-omzet) € 9.568.377,88
(inclusief BTW). De af te dragen BTW bedraagt € 1.660.627,53. In de
omzet is een bedrag van € 149.452,00 vervat dat valt toe te rekenen
aan consignatiehouders. Met de consignatiehouders wordt conform de
geldende afspraken afgerekend.
De omzet tot en met 27 februari 2017 (datum doorstart) bedraagt
€ 12.352.017,38 incl. BTW. De daarvan af te dragen BTW beloopt
€ 1.907.331,46.
Met de consignatiehouders is afgerekend. Aan hen is voldaan een
bedrag van € 91.695,99 incl. € 15.832,90 aan BTW.
Afgerond.
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Kosten
Verslag 1

Verslag 2
Verslag 3

Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6

Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

Gedurende de voortzettingsperiode is een bedrag van € 178.846,39
betaald voor allerhande lopende kosten verband houdend met de
voortzetting van de activiteiten van CV waaronder uitgaven aan
dwangcrediteuren, personeelsbijeenkomsten met en zonder UWV, ICT,
beveiliging, energie, schoonmaak en (geld)transport. Nog lang niet alle
kosten zijn in rekening gebracht.
De curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 587.411,72 incl.
€ 98.322,00 BTW aan kosten voldaan.
De curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.301.773,28 aan
kosten voldaan. Dit bedrag betreft onder andere de boedelhuur die in
deze verslagperiode is betaald, zie hierna onder 8.1. Verwezen wordt
eveneens naar het bijgevoegde derde tussentijdse financiële verslag.
De curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.323.293,94 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde vierde
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.608.749,57 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde vijfde
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.640.497,39 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde zesde
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.644.090,75 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde zevende
tussentijdse financiële verslag.
Ondanks herinnering van curatoren heeft slechts een klein deel van de
verhuurders een afrekening servicekosten van na faillissementsdatum
ingediend. De ontvangen afrekeningen zijn na beoordeling, voldaan.
Met een aantal verhuurders vindt nog correspondentie plaats.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 1.666.619,17 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde achtste
tussentijdse financiële verslag.
In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren één afrekeningen
servicekosten van na faillissementsdatum ontvangen. Deze afrekening
is thans in onderzoek.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 3.523.861,13 aan
kosten voldaan, inclusief de hierna onder 8.1 genoemde
boedelvorderingen van UWV. Verwezen wordt naar het bijgevoegde
negende tussentijdse financiële verslag.
De afrekeningen van servicekosten zijn nog niet voltooid. Ondanks
verzoek hebben curatoren nog niet alle gegevens ontvangen. Curatoren
hebben het voornemen dit in de komende verslagperiode af te ronden.
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Verslag 10

Verslag 11

Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 3.536.167,10 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde tiende
tussentijdse financiële verslag.
Tot en met de afgelopen verslagperiode zijn 15 afrekeningen van
servicekosten ontvangen. Daarvan zijn er 11 afgewikkeld en nog 4 in
behandeling. De resterende verhuurders is een laatste termijn gegeven
om tot indiening van de afrekening over te gaan.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 5.739.764,42 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde elfde
tussentijdse financiële verslag.
N.B.1: in de vorige financiële verslagen waren de huur- en
servicekosten over de boedelperiode verdeeld onder “2a Materiële vaste
activa: Af: rechten van derden m.b.t. onroerende za(a)k(-en) [niet 58
lid 1 Fw]” én “16 Reeds betaalde algemene faillissementskosten”. Deze
zijn nu uitsluitend ondergebracht onder “16 Reeds betaalde algemene
faillissementskosten”.
N.B.2: in de vorige financiële verslagen waren de gebruiksvergoedingen
van de doorstarter geboekt onder “2a Materiële vaste activa:
Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]”. Deze zijn nu uitsluitend
ondergebracht onder “7 Overige baten: Diversen”.

Verslag 12

Verslag 13

Verslag 14
Verslag 15
Verslag 16
Verslag 17

Tot en met de afgelopen verslagperiode zijn 22 afrekeningen van
servicekosten ontvangen. Daarvan zijn er 18 afgewikkeld en nog 4 in
behandeling.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 5.742.599,68 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde twaalfde
tussentijdse financiële verslag.
Nog niet alle servicekostenafrekeningen zijn akkoord bevonden. Het ligt
in de bedoeling dit in de komende verslagperiode af te wikkelen.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 6.869.243,99 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde dertiende
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 7.624.392,45 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde veertiende
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 7.798.994,14 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde vijftiende
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 11.432.092,73 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde zestiende
tussentijdse financiële verslag.
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 11.556.125,47 aan
kosten, boedelvorderingen en preferente vorderingen van de
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Belastingdienst voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde
zeventiende tussentijdse financiële verslag.
IV. BESCHRIJVING VERKOOPPROCES
Onderhandelingen over doorstart
Verslag 1
Daags na het uitspreken van het faillissement meldden zich een aantal
geïnteresseerde partijen voor (onderdelen van) CV. Om de verkoop
ordentelijk te laten verlopen, hebben curatoren een biedingsproces
ingericht. Dit proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Aan de
geïnteresseerde partijen zijn een verkoopmemorandum en een
geheimhoudingsverklaring toegezonden. Op de kantoren van de
curatoren lag een biedboek ter inzage. Ten behoeve van de pre pack
was reeds eerder een data room ingericht. Curatoren hebben besloten
deze niet meer te gebruiken gelet op de hoge kosten die het opnieuw
opstarten daarvan met zich zou brengen en het feit dat de informatie
niet meer up-to-date was. Diverse geïnteresseerden hebben vervolgens
het biedboek op de kantoren ingezien en met (medewerkers) van de
curatoren gesproken.
De belangstellenden zijn uitgenodigd om uiterlijk 14 februari 2017
18:00 uur een bieding te doen. In totaal zijn zes biedingen ontvangen.
Met twee belangstellenden heeft vervolgens een gesprek
plaatsgevonden. Thans wordt onderhandeld met één der partijen op
basis van exclusiviteit.
Verslag 2
De aanvankelijke hoogste bieding leek voor de boedel niet
aantrekkelijk. De voortgezette bedrijfsvoering verliep dermate
voorspoedig, dat het doorzetten van de verkoop in de winkels werknemersaspecten daargelaten - profijtelijker voor de boedel zou zijn
dan een doorstart/activaoverdracht.
Vervolgens werd dooronderhandeld en werd uiteindelijk na bijna twee
weken een doorstart/activaoverdracht bereikt per 27 februari 2017 met
Victory & Dreams Holding B.V. te Amsterdam met een goede uitkomst
voor de boedel. Het bereikte onderhandelingsresultaat komt neer op het
navolgende:
Te ontvangen door de boedel
Restvoorraad
Winkelinventarissen
Subtotaal
Vergoeding boedelkosten
Huur ten tijde van
indeplaatsstellingsprocedures

€ 1.355.155
€ 600.000
€ 1.955.155
€ 2.448.100
Koper laat uiterlijk 15 maart
2017 weten voor welke filialen
een indeplaatsstellingsprocedure gevoerd moet
worden. Koper betaalt uiterlijk
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Overname giftcards van
€ 546.000 en tegoedbonnen van €
330.000.

15 maart 2017 ten aanzien
van deze filialen de huur
vooruit.
Door de curatoren is begroot
dat circa een totaalbedrag van
€ 350.000 als concurrente
vordering zou worden
ingediend.

Voorwaarden
datum overgang exploitatie is 27 februari 2017;
betaling alle bedragen upfront, behoudens vergoeding
indeplaatsstelling, op datum overgang;
90% van het winkelpersoneel krijgt een contract aangeboden
tegen marktconforme voorwaarden;
Charles Vögele Holding te Zwitserland dient licentie ten aanzien
van de merknaam Charles Vögele te verstrekken aan koper.
Daarnaast dient zij voorraad (230.000 stuks) uit te leveren tegen
betaling van de inkoopprijs. Curatoren krijgen hierover uiterlijk
maandag 27 februari 2017 uitsluitsel van koper;
te sluiten filialen en hoofdkantoor door koper leeg en
bezemschoon op einde huurdatum op te leveren;
kassa- en computersystemen eigendom Holding;
overgangsdatum maandag 27 februari 2017, check omvang
voorraad in vijf winkels met behulp van scans aanwezig in
hoofdkantoor Breukelen. Bij afwijking +/- 5% geen verrekening;
toestemming van de rechter-commissaris.
De transactie met Victory & Dreams levert op een bedrag van
€ 1.955.155 en een bijdrage in de open te vallen boedelkosten van
€ 2.448.100. Tezamen is dit € 4.403.255, benevens de
(maatschappelijke) betekenis voor de werknemers.

Verslag 3

Naar de mening van curatoren is hiermee een profijtelijke transactie
voor de boedel bereikt. De rechter-commissaris heeft hiervoor
toestemming gegeven en de transactie is uitgevoerd.
Afgerond.
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V. PERSONEEL EN OVERLEG MET STAKEHOLDERS
Verslag 1

Er zijn veel verschillende partijen met uiteenlopende belangen bij dit
faillissement betrokken. Curatoren hebben van meet af aan overleg
gevoerd met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders.
Op 30 januari 2017 hebben in vier hotels verspreid over het land
bijeenkomsten voor het personeel plaatsgevonden om hen te
informeren over het faillissement, de gelegenheid te geven vragen te
stellen en de werknemers te instrueren over het vervolg.
Bij brieven van 2 februari 2017 hebben curatoren de arbeidsovereenkomsten van 637 werknemers van CV opgezegd. Het
dienstverband van de meeste werknemers eindigt op 16 maart 2017.
De arbeidsovereenkomsten met 16 andere werknemers die nog in hun
proeftijd werkzaam waren, zijn per direct opgezegd bij brief van 31
januari 2017. Zij zijn niet meer tot het werk toegelaten. Dit laatste
geldt ook voor de nieuwe werknemers die nog niet met hun
werkzaamheden waren begonnen.
De collectieve intake met UWV heeft op 6 februari 2017 in dezelfde
hotellocaties plaatsgevonden.
De voorgenomen opzegging van de arbeidsovereenkomsten van CV is
gemeld aan de bonden conform artikel 3 Wet melding collectief ontslag.
Ook is hierover overleg geweest met de Ondernemingsraad.
Met het UWV is sprake (geweest) van een constructieve en intensieve
samenwerking, met een grote inzet van UWV-medewerkers. Datzelfde
geldt voor de HR-medewerkers van CV.
In verband met de uitverkoop vindt regelmatig overleg plaats met het
managementteam.
Ook met Holding is diverse malen gesproken door middel van videoconferenties.

Verslag 2
Verslag 3

Tenslotte heeft regelmatig overleg met de rechter-commissaris
plaatsgevonden over de door curatoren gevraagde toestemmingen en
de gang van zaken in het faillissement.
Over de doorstart hebben curatoren met diverse stakeholders
gesproken. Ook werd regelmatig overleg met de rechter-commissaris
gepleegd.
Afgerond.
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VI. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer:
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Datum:

8 april 2021

Gegevens failliet:
KvK-nummer:

Charles Vögele (Netherlands) B.V.
27194181

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:

F.16/17/43
27 januari 2017

Rechter-commissaris:

mr. P.J. Neijt

Curatoren:

mr. J. Westerhof (HVG Law) en
mr. H.C.M. Hendriks (KBS Advocaten)

Activiteiten onderneming:

(Omschrijving volgens KvK):
Winkels in bovenkleding en mode-artikelen
(algemeen assortiment)
Winkels in baby- en kinderkleding

Omzetgegevens:

Het boekjaar van gefailleerde loopt van
1 januari tot en met 31 december.
2016: volgens de saldibalans 2016 bedroeg
de netto omzet € 59.687.000
2015: volgens de jaarrekening 2015 bedroeg
de netto omzet € 60.216.000
2014: volgens de jaarrekening 2014 bedroeg
de netto omzet € 61.170.000

Personeel gemiddeld aantal:

Zie hierna onder 2.2.

Verslagperiode:

9 januari 2021 t/m 7 april 2021
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Urenbesteding 1 januari 2021 t/m 2 april 2021:
In verslagperiode:
38,5 uur
Totaal:
3.922,4 uur
Specificatie urenbesteding 1 januari 2021 t/m 2 april 2021:
Curator J. Westerhof
2,4 uur
Advocaten HVG Law
9,9 uur
Insolventiemedewerkers HVG Law
0,3 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

12,6 uur
1.320,9 uur

Curator H.C.M. Hendriks
17,5 uur
Advocaten KBS Advocaten
4,4 uur
Insolventiemedewerkers KBS Advocaten 4,0 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

25,9 uur
2.601,5 uur
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1.
Inventarisatie
1.1.a Directie en organisatie
Verslag 1
Gefailleerde is opgericht op 5 december 2000. Gefailleerde is statutair
gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan De Corridor 23, 3621ZA
te Breukelen.
Enig bestuurder van CV is de heer R.W.M. Turk. Enig aandeelhouder
van CV is Charles Vögele Holding AG te Zwitserland. Er is een Raad van
Commissarissen ingesteld.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
1.1.b Vestigingen/winkels
Verslag 1
Europaplein 53
Dr. C. Lelyweg 9 13
Middenbaan 36
Raadhuisplein 42 43
Hoofdstraat 32, 32A+32B
Vinkenlaan 33
De Middend 3
Koorstraat 17
Rechterstraat 42 44
Moerwijk 26
Marktplein 111
Kerkstraat 42
Markt 71
Friesestraat 63
Markt 46 48
Troelstralaan 55
Helftheuvelpassage 120 122
Dr. Huber Noodtstraat 15
Markt 18
Noordkade 5
Het Ruim 2 A
Bovenste straat 5
Brouwerstraat 23 25
Lange Nering 109
Monetpassage 7
Hoofdstraat 100
Winkelcentrum 80
Langstraat 6 8
Marconistraat 1
Arkelstraat 94 100
Spoorstraat 45
Voorstraat 10
Gerrit van Assendelftstraat 2 A
Burg Kuperusplein 61 65
Struytse Hoeck 59

1825TL
6827BH
2991CT
3771ER
5683AE
3722AH
1611KV
5831GH
5281BW
4826HN
1721CK
6441BE
9251JR
7741GT
4101BZ
2624ET
5224AP
7001DS
9101LS
9203CC
8251EM
6101EG
6713AA
8302EZ
7811DL
8162AN
4873AD
5664GG
4461HH
4201KH
7481HW
7772AC
1961NK
8442CK
3224HA

ALKMAAR
ARNHEM
BARENDRECHT
BARNEVELD
BEST
BILTHOVEN
BOVENKARSPEL
BOXMEER
BOXTEL
BREDA
BROEK OP LANGEDIJK
BRUNSSUM
BURGUM
COEVORDEN
CULEMBORG
DELFT
DEN BOSCH
DOETINCHEM
DOKKUM
DRACHTEN
DRONTEN
ECHT
EDE GLD
EMMELOORD
EMMEN
EPE
ETTEN-LEUR
GELDROP
GOES
GORINCHEM
HAAKSBERGEN
HARDENBERG
HEEMSKERK
HEERENVEEN
HELLEVOETSLUIS
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Thiemsbrug 9
Kouvenderstraat 58
Hoofdstraat 232
GorechtOost 153 e
Gouw 25
Achterbaan 14 16
Stationsplein 22 i
Sluisweg 3
Langestraat 98
Vivaldipassage 7
Kerkstraat 44 46
Winkelhof 58
Bisonspoor 1158
Franciscus Romanusweg 2
Zandpad 12
Dorpsstraat 29
Oosterstraat 10
Grotestraat 220
Dorpsstraat 15
De Driehoek 27
Bouwlingplein 20
Heuvel 22 cd
Scheepmakershaven 1
Markt 169
Verlengde Dorpsstraat 1
Grotestraat 40
Albertsbaan 14
Noordeinde 96
Keizerswaard 75
Makado Centrum 20
Hof van Spaland 66
Hoofdstraat 89
Kerkbuurt 107
Walplein 6 8
Van Weedestraat 25
Verdonckstraat 2
Oude Markt 1U
Oosterstraat 69 71
De Dellen 2 e/f
Havenstraat 9 15
Santwyckse Poort 1
Besterdring 133
Maastrichterlaan 6
Bolkenplein 14
Burg. Van Hoofflaan 21
Klaasstraat 23
Grotestraat 64

7551EZ
6431HG
7901JZ
9603AE
1621HA
1271TZ
4561GC
2225XG
7891GG
6371LL
4141AX
2353TV
3605KT
6221AE
3241GX
3641EA
3861BJ
7443BT
8071BW
7571ET
4901KZ
5341CW
3261KN
3351PA
3881BG
7461KG
9301AZ
2371CW
3078AL
1741JA
3121CC
5481AC
3361BE
4524CJ
3761CB
5711ER
9501VK
8331HB
9231EB
4531EK
4001PC
5014HJ
6291ES
5461HH
5503BJ
5911JN
5801BH

HENGELO
HOENSBROEK
HOOGEVEEN
HOOGEZAND
HOORN
HUIZEN
HULST
KATWIJK ZH
KLAZIENAVEEN
LANDGRAAF
LEERDAM
LEIDERDORP
MAARSSEN
MAASTRICHT
MIDDELHARNIS
MIJDRECHT
NIJKERK
NIJVERDAL
NUNSPEET
OLDENZAAL
OOSTERHOUT
OSS
OUD-BEIJERLAND
PAPENDRECHT
PUTTEN
RIJSSEN
RODEN
ROELOFARENDSVEEN
ROTTERDAM
SCHAGEN
SCHIEDAM
SCHIJNDEL
SLIEDRECHT
SLUIS
SOEST
SOMEREN
STADSKANAAL
STEENWIJK
SURHUISTERVEEN
TERNEUZEN
TIEL
TILBURG
VAALS
VEGHEL
VELDHOVEN
VENLO
VENRAY
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Verslag 2

Verslag 3

Veerplein 132 A
3131CN
VLAARDINGEN
Glacisstraat 22
4381RJ
VLISSINGEN
De Els 45 a
5141HN
WAALWIJK
Nieuwe Markt 30
6001EL
WEERT
Wooldstraat 29
7101NM
WINTERSWIJK
Voorstraat 2
3441CL
WOERDEN
Gamerschestraat 40 42
5301AT
ZALTBOMMEL
Molenstraat 2
4881CS
ZUNDERT
Hof van Holland 31
3332EH
ZWIJNDRECHT
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Daarnaast is gebleken dat gefailleerde de navolgende ruimtes huurde:
Markt 12
De Dellen 2 c/d
Markt 2
Afgerond.

9101LS
9231EB
4881CN

DOKKUM
SURHUISTERVEEN
ZUNDERT

1.2
Winst en verlies (na belastingen)
Verslag 1
2014: -/- € 596.000,- (jaarrekening 2014)
2015: -/- € 536.000,- (jaarrekening 2015)
2016: -/- € 524.000,- (saldibalans 2016)
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
1.3
Balanstotaal
Verslag 1
2014: € 14.904.000,- (jaarrekening 2014)
2015: € 15.907.000,- (jaarrekening 2015)
2016: € 14.231.000,- (saldibalans 2016)
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
1.4
Lopende procedures
Verslag 1
Jumbo Supermarkten B.V. en Jumbo Distributiecentrum B.V. (hierna:
‘Jumbo c.s.’) zijn gedagvaard door de verhuurder van een winkelpand
te Breda. De verhuurder vordert (onder meer) betaling van
servicekosten. Als onderhuurder van Jumbo c.s. is CV door Jumbo c.s.
in vrijwaring opgeroepen.
De procedure is van rechtswege geschorst op grond van artikel 29
Faillissementswet.
Daarnaast loopt er een strafzaak tegen een oud werknemer vanwege
het vervalsen van kassabonnen. De door CV geleden schade bedraagt
€ 718,84. Hiervan is reeds een bedrag van € 421,16 voldaan door
middel van verrekening met loon, zodat in de strafzaak door CV een
schadevergoedingsvordering van € 297,68 is ingediend. De zitting vindt
plaats op 20 april 2017.
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Verslag 2

Procedure tegen Jumbo c.s.
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Strafzaak tegen oud-werknemer
De uitkomst van de zitting d.d. 20 april 2017 is op dit moment niet
bekend.
Indeplaatsstellingsprocedures
In dit faillissement heeft een doorstart plaatsgevonden, zie hierna onder
6.3. In het kader van deze doorstart zijn onlangs met machtiging van
de rechter-commissaris vijf indeplaatsstellingsprocedures met
betrekking tot de huurovereenkomsten opgestart. De betreffende
verhuurders wensen niet mee te werken aan een indeplaatsstelling aan
de doorstarter. Het betreft de vestigingen Broek op Langedijk,
Landgraaf, Leerdam, Nunspeet en Winterswijk:
Broek op Langedijk
De verhuurder is gedagvaard tegen de zitting van 31 mei 2017.
Op dit moment is de opzegtermijn verstreken en de verhuurder geeft de
doorstarter mede namens curatoren geen toegang tot het pand.
Curatoren zijn, na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris, met de doorstarter een kort geding gestart voor
het ter beschikking stellen van het gehuurde. Dit kort geding zal op 6
juni 2017 plaatsvinden.
Landgraaf
De verhuurder is gedagvaard tegen de zitting van 31 mei 2017.
Leerdam
De dagvaarding zal op korte termijn worden betekend.
Nunspeet
De dagvaarding zal op korte termijn worden betekend.

Verslag 3

Winterswijk
De verhuurder is gedagvaard tegen de zitting van 10 mei 2017.
Procedure tegen Jumbo c.s.
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Strafzaak tegen oud-werknemer
Zie voor een inleiding het eerst openbare verslag. De curatoren hebben
navraag gedaan of de vordering van CV als benadeelde partij is
toegewezen. Tot op heden is de schadevergoedingsvordering namelijk
niet door de boedel ontvangen.
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Indeplaatsstellingsprocedures
Zie voor een inleiding het tweede openbare verslag. Met de verhuurders
van de vestigingen Landgraaf en Leerdam zijn regelingen getroffen. Dit
betreft afspraken tussen de verhuurders en de doorstarter over de
ontruiming van de vestigingen. Ten aanzien van de vestiging Nunspeet
geldt dat tussen de verhuurder en de doorstarter een nieuwe
huurovereenkomst is gesloten. De indeplaatsstellingsprocedures voor de
vestigingen Landgraaf, Leerdam en Nunspeet zijn doorgehaald. Thans
resteren er nog twee indeplaatsstellingsprocedures, te weten:
Broek op Langedijk
De indeplaatsstellingsprocedure ten aanzien van deze vestiging staat op
de rol van de Rechtbank Noord-Holland, sector Kanton, locatie Alkmaar
d.d. 20 december 2017 voor vonnis.

Verslag 4

Winterswijk
De Rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, locatie
Zutphen heeft in haar vonnis d.d. 18 oktober 2017 bepaald dat de door
curatoren gevorderde indeplaatsstelling is afgewezen. De curatoren
beraden zich over het instellen van hoger beroep.
Procedure tegen Jumbo c.s.
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. De procedure is
geschorst.
Strafzaak tegen oud-werknemer
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Bij de Politie
Eenheid Oost-Nederland is de stand van zaken opgevraagd naar
aanleiding van de aangifte tegen een oud-werknemer van gefailleerde in
verband met verduistering in dienstbetrekking. Curatoren zijn in
afwachting van een reactie.
Indeplaatsstellingsprocedure Broek op Langedijk
Zie voor een inleiding het tweede en derde openbare verslag. De
rechtbank Noord-Holland, sector Kanton, locatie Alkmaar heeft in haar
vonnis d.d. 20 december 2017 de namens curatoren ingestelde
vordering tot indeplaatsstelling afgewezen. Curatoren voeren overleg
met de verhuurder over een te treffen regeling.

Verslag 5

Indeplaatsstellingsprocedure Winterswijk
Zie voor een inleiding het derde openbare verslag. Met de verhuurder is
een regeling bereikt. De winkel moet uiterlijk 28 februari 2018 leeg en
bezemschoon worden opgeleverd. De rechter-commissaris heeft met
deze regeling ingestemd. De huurpenningen voor de periode tot en met
28 februari 2017 zijn reeds voldaan.
Procedure tegen Jumbo c.s.
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. De procedure is
geschorst.
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Strafzaak tegen oud-werknemer
De politie heeft geen nadere informatie verstrekt. Gezien het geringe
belang wordt dit onderwerp als afgerond beschouwd.
Indeplaatsstellingsprocedure Broek op Langedijk
Zie voor een inleiding het tweede, derde en vierde openbare verslag. De
doorstarter is per 15 maart 2018 een nieuwe huurovereenkomst
aangegaan met de verhuurder van de winkel in Broek op Langedijk. De
huurpenningen tot 15 maart 2018 zijn als voorschot voldaan door de
doorstarter aan de curatoren. Curatoren zullen de komende
verslagperiode tot 15 maart 2018 afrekenen met de verhuurder van de
winkel van Broek op Langedijk.

Verslag 6

Verslag 7

Verslag 8
Verslag 9
Verslag 10
Verslag 11

Indeplaatsstellingsprocedure Winterswijk
Zie voor een inleiding het vierde openbare verslag. De winkel in
Winterswijk is op 28 februari 2018 opgeleverd aan de verhuurder.
Behoudens de geschorste procedure tegen Jumbo lopen er geen
procedures meer.
Met de verhuurder van Broek op Langedijk is, op de servicekosten over
2017 na, afgerekend.
De status van de geschorste procedure tegen Jumbo is ongewijzigd.
De servicekosten over 2017 zijn met de verhuurder van Broek op
Langedijk afgerekend.
Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
Jumbo
In verband met de naderende verificatievergadering (zie hierna onder
7.5) zal dit de komende verslagperiode ter hand worden genomen.
Jumbo
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Jumbo c.s. heeft in
de hoofdzaak met de verhuurder van het winkelpand te Breda een
schikking getroffen. Kort gezegd inhoudende dat Jumbo c.s. tegen finale
kwijting en doorhaling van de hoofdzaak een bedrag van € 184.928,88
heeft voldaan aan de verhuurder. Jumbo c.s. heeft dit bedrag van €
184.928,88 ingediend in het faillissement. De curatoren hebben de
hoogte van deze vordering nog in onderzoek en voeren hierover overleg
met de advocaat van Jumbo c.s. Indien de curatoren de ingediende
vordering juist achten, zal de vrijwaringszaak – met instemming van
beide partijen – worden doorgehaald.
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Verslag 12

Verslag 13

Verslag 14

Verslag 15

Jumbo
Jumbo c.s. heeft de servicekostenafrekeningen inmiddels aan curatoren
verstrekt. Deze maken onderdeel uit van de door Jumbo c.s. ingediende
vordering in het faillissement. Curatoren beoordelen deze op juistheid
en – na instemming van beide partijen ter zake de hoogte van de
vordering – zal de vrijwaringszaak worden doorgehaald.
Jumbo
Curatoren hebben aan Jumbo c.s. opheldering gevraagd over de
ontvangen servicekostenafrekeningen. Dit omdat deze afrekeningen
voor de curatoren onduidelijkheden bevatten. Jumbo c.s. heeft hierop,
ondanks herinneringen, nog niet gereageerd. Curatoren houden ter
zake een vinger aan de pols en trachten deze kwestie de aankomende
verslagperiode af te ronden.
Jumbo
De advocaat van Jumbo heeft laten weten dat zij van haar cliënte nog
geen duidelijk heeft verkregen. Het is thans niet bekend of dit op korte
termijn wel het geval zal zijn.
Strafzaak tegen oud-werknemer
Inmiddels is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bedrag van
€ 247,68 aan schadevergoeding ontvangen.
Jumbo
De advocaat van Jumbo is aangeschreven met betrekking tot het
volgende:
Goes
Jumbo kan geen afrekening servicekosten (over de boedelperiode)
opstellen. De kwestie servicekosten beschouwen curatoren als
afgedaan.
Breda
Curatoren hebben een voorstel gedaan voor afrekening servicekosten
voor de periode 24 mei 2017 t/m 7 juni 2017.

Verslag 16

Na afronding van deze punten, resteert voor curatoren enkel nog de
concurrente vordering ter zake de locatie Breda ten bedrage van €
184.928,88. Deze vordering vloeit voort uit een getroffen schikking
tussen Jumbo als hoofdhuurder en ASR (ter beslechting van een
bodemprocedure). Gefailleerde was als onderhuurder in vrijwaring
opgeroepen, weke procedure is geschorst.
Jumbo
Na bestudering van de gerechtelijke stukken zijn curatoren tot het
oordeel gekomen dat de vordering in vrijwaring voor erkenning vatbaar
is voor een bedrag van € 184.928,88. Dat betekent dat de geschorste
procedure na verificatie kan worden doorgehaald.
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Verslag 17

Inzake de servicekostenafrekeningen over de periode 24 mei 2017 t/m
7 juni 2017 heeft de advocaat van Jumbo laten weten in die
aangelegenheid niet meer op te treden. Jumbo is aangeschreven en
heeft niet meer gereageerd.
Afgerond.

1.5
Verzekeringen
Verslag 1
Lopende verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer
noodzakelijk is, zijn – voor zover mogelijk – beëindigd. De volgende
verzekeringen zijn vooralsnog voortgezet:
• bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
• zaakverzekering;
• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (uitloop);
• autoverzekering inclusief schadeverzekering inzittenden.
Verslag 2
Alle verzekeringen zijn beëindigd behoudens bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met uitloopdekking.
Verslag 3
Afgerond.
Verslag 8
De uitloop bestuurdersaansprakelijkheid is verlengd tot 1 augustus
2024.
Verslag 9
Afgerond.
1.6.a Huur
Verslag 1

Verslag 2

Verslag 3

CV heeft 97 huurovereenkomsten afgesloten met betrekking tot
winkelfilialen en het hoofdkantoor (zie tevens hiervoor onder 1.1).
Inmiddels zijn 30 huurovereenkomsten opgezegd door verhuurders.
De huurovereenkomsten voor deze 30 filialen zullen eindigen in de
periode tussen 27 april en 17 mei 2017.
De huurovereenkomsten waarover een indeplaatsstellingsprocedure
loopt, zijn louter door verhuurders opgezegd, niet door curatoren. Alle
andere huurovereenkomsten zijn opgezegd door curatoren resp.
verhuurders.
Afgerond.

1.6.b Bankgaranties
Verslag 1
Er zijn diverse bankgaranties voor de huur ten laste van de Holding
c.q. een dochtervennootschap in Zwitserland afgegeven. Dit wordt
nog nader door curatoren onderzocht.
Verslag 2
Anders dan in het eerste openbare verslag is opgenomen, zijn de
bankgaranties voor de huur niet afgegeven door de Holding c.q. een
dochtermaatschappij in Zwitserland maar door Vögele Mode AG.

Verslag 3

Er zijn negen bankgaranties getrokken voor een totaalbedrag van
€ 292.380. Bij verhuurders wordt geïnventariseerd voor welke
specifieke vordering(en) de bankgarantie is getrokken.
Er zijn 13 bankgaranties getrokken voor een totaalbedrag van
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Verslag 4

Verslag 5

Verslag 13

Verslag 14
Verslag 15

€ 389.368,10. Bij de verhuurders wordt geïnventariseerd voor welke
specifieke vordering(en) de bankgarantie is getrokken.
Met de advocaat van Vögele Mode AG wordt gecorrespondeerd over
de afgegeven en al dan niet getrokken bankgaranties. Curatoren
hebben in onderzoek voor welke vordering(en) de verhuurders de
bankgaranties hebben getrokken.
Curatoren hebben de afgelopen verslagperiode onderzocht of
verhuurders bankgaranties rechtsgeldig hebben getrokken.
Uit dit onderzoek is gebleken dat één verhuurder naast de ontvangen
boedelhuur daarvoor ook een bankgarantie heeft getrokken. Deze
verhuurder heeft de te veel ontvangen boedelhuur inmiddels
gerestitueerd onder aftrek van nog te ontvangen servicekosten, zodat
deze kwestie is afgerond.
Uit recent contact met de Zwitserse curatoren is gebleken dat diverse
verhuurders bankgaranties hebben getrokken bij de Zwitserse
holding. In het kader van de doorstart is deels door curatoren en
deels door de doorstarter huur betaald na faillissementsdatum. Het
inroepen van de bankgaranties kan leiden tot een terugvordering door
(de Nederlandse) curatoren, mede afhankelijk van de tekst van de
bankgaranties. Dit is ter hand genomen.
Het onderzoek is nagenoeg afgerond.
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen claims uit hoofde van
getrokken bankgaranties.

1.7
Oorzaak faillissement
Verslag 1
Aangaande de oorzaak van het faillissement van CV heeft de bestuurder
het volgende verklaard.
De bestuurder heeft zijn werkzaamheden in 2011 aangevangen. Hij trof
diverse winkels aan met achterstallig onderhoud, een collectie die zijns
inziens onvoldoende aansloot bij de Nederlandse markt, onbekendheid
en onbemindheid van het merk, een onduidelijke timing van acties en
vaak een te hoge (door Holding voorgeschreven) voorraad die aan het
einde van het seizoen met korting moest worden verkocht.
Ter zake de kostenstructuur had men te maken het personeelskostenniveau uit het verleden: de medewerkers van Kien werden
overgenomen met behoud van arbeidsvoorwaarden, terwijl deze
medewerkers al heel lang in dienst waren en later zijn de
arbeidsvoorwaarden met de andere winkels geharmoniseerd, en wel
omhoog. Ook zijn er geen huuronderhandelingen over huurprijzen
gedaan terwijl daar zijns inziens wel de markt voor was. Bovendien
waren de logistieke kosten zeer hoog. De logistieke afhandeling werd
door de Holding bepaald zodat CV niet kon overstappen naar een ander
bedrijf die de logistiek zou kunnen verzorgen. Dit gold ook voor de
marketing.
Onder de Holding in Zwitserland vielen de volgende verkooporganisaties: Benelux, Duitsland, Zwitserland, CEE (Central Eastern Europe).
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De Holding in Zwitserland en de Zwitserse verkooporganisatie (de
Zwitserse variant van Charles Vögele (Netherlands) B.V.) verkeerden in
2015 zwaar weer. Doordat de Holding een beursgenoteerd bedrijf was,
moest de omzet worden omgerekend naar Zwitserse francs. De omzet
daalde fors als gevolg van de koersaanpassing. Daarnaast was er een
sterke vraaguitval in de Zwitserse markt: veel Zwitsers gingen over de
grens hun inkopen doen. Dit was funest voor de Zwitserse
verkooporganisatie, die voorheen zeer hoge marges en omzet
realiseerde. Ook de omzet in Nederland daalde en wel met 10 tot 15%.
In deze periode is op initiatief van de financier van de Holding (de bank)
als beleid aangenomen dat de landenorganisaties zelf winstgevend
moesten zijn, zodat de Holding niet meer hoefde bij te financieren. Dit
bleek niet mogelijk. Vervolgens is in Nederland een pre-pack voorbereid
en daarna is naar overnamekandidaten gezocht. Een en ander heeft tot
niets geleid.

Verslag 2
Verslag 3
Verslag 4

Verslag 5

De bestuurder gaf aan dat hij geprobeerd heeft het tij te keren en op de
goede weg zat. CV mocht steeds meer eigen beleid in Nederland
doorvoeren, onder andere met betrekking tot de omvang en aard van
de collectie alsmede op het gebied van marketing. CV heeft in 2016
weliswaar een verlies geleden, maar veel minder dan voorheen. Echter
heeft de Holding vervolgens op 18 januari 2017 de aan CV verstrekte
lening met onmiddellijke ingang opgeëist. CV was daardoor
genoodzaakt haar faillissement aan te vragen.
De curatoren zullen de komende periode de geschetste gang van zaken
nader onderzoeken en meer in algemene zin onderzoek doen naar de
achtergrond van het faillissement van CV.
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
De curatoren hebben in onderzoek of naast de door de bestuurder
geschetste gang van zaken nog sprake is van andere oorzaken van het
faillissement van CV.
Het onderzoek of naast de door de bestuurder geschetste gang van
zaken nog sprake is van andere oorzaken van het faillissement van CV
loopt nog. Zie tevens hierna onder 7.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
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1.8
Financiële kengetallen
Verslag 1

Verslag 2
Verslag 3

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Afgerond.

2. Personeel
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
Verslag 1
Ten tijde van het faillissement waren er 653 werknemers in dienst (381
fte).
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
Verslag 1
Per 20 januari 2016 696 werknemers
Per medio augustus 2016 658 werknemers
Per medio september 2016 653 werknemers
Per medio oktober 2016 652 werknemers
Per medio november 2016 662 werknemers
Per 1 december 2016 665 werknemers
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
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2.3
Datum ontslagaanzegging
Verslag 1
Bij brief van 31 januari 2017 zijn met machtiging van de rechtercommissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd met de bij CV in
dienst zijnde werknemers die zich in de proeftijd bevonden. Deze
medewerkers zijn door curatoren niet meer tot het werk toegelaten. Bij
brief van 2 februari 2017 zijn, met machtiging van de rechtercommissaris, de arbeidsovereenkomsten met de overige bij CV in dienst
zijnde werknemers, voor zover nog nodig, opgezegd.
Op 6 februari 2017 hebben in vier plaatsen in het land bijeenkomsten
met het UWV plaatsgevonden. Vanwege het grote aantal werknemers is
een verkorte procedure van kracht. Het UWV zal beoordelen of
(eventuele) loonachterstanden door haar worden overgenomen. Voor
het merendeel van het personeel geldt dat de opzegtermijn op 16 maart
2017 eindigt. Een aantal werknemers hebben het dienstverband eerder
opgezegd, waarin curatoren hebben bewilligd. Het salaris is tot en met
januari 2017 door CV betaald.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
2.4
Werkzaamheden
Verslag 1
Opstellen ontslagbrieven, communicatie personeel, beantwoorden
diverse vragen medewerkers (onder meer via wekelijkse Q&A’s).
Veelvuldig overleg met het UWV over verloning en verkorte procedure.
Verslag 2
Er is nog regelmatig contact met UWV en diverse ex-werknemers aan
de hand van diverse informatieverzoeken.
Verslag 3
UWV heeft een boedelvordering ad € 1.794.115,43 en een preferente
vordering ad € 508.481,54 ingediend. Na beoordeling worden de
bedragen opgenomen in de betreffende crediteurenlijsten.
Verslag 4
Zie het derde openbare verslag. Curatoren zullen in de komende
verslagperiode de ingediende vorderingen van UWV beoordelen.
Verslag 5
Zie het vierde openbare verslag, de beoordeling van de vordering van
UWV moet nog plaatsvinden.
Verslag 6
UWV heeft haar vordering ingediend en inmiddels aangepast
(verhoogd). Haar vordering is door curatoren beoordeeld en dit
onderzoek heeft geleid tot enige vragen van curatoren over de hoogte
van de vordering.
Verslag 7
Nader onderzoek door curatoren heeft niet tot verdere vragen geleid.
Afgerond.
Verslag 9
De ingediende boedelvorderingen van UWV ad € 1.794.115,43 zijn
voldaan.
Verslag 10
Curatoren zijn nog in afwachting van de vorderingen van UWV uit
hoofde van pensioenpremie.
Verslag 11
UWV heeft een boedelvordering ad € 143.138,86 en een concurrente
vordering ad € 146.507,48 ingediend uit hoofde van pensioenpremie.
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3. Activa
3.1 t/m 3.5
Onroerende zaken
Verslag 1
Niet van toepassing. CV heeft geen onroerende zaken in eigendom.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
Bedrijfsmiddelen
3.6
Beschrijving
Inventaris
Verslag 1
De bedrijfsmiddelen van CV bestaan voornamelijk uit winkelinventaris
en kantoorinventaris. De hardware (telefoons, kassa’s, computers, et
cetera) is naar zeggen eigendom van de Holding. Dit zal nog worden
geverifieerd.
Er werden door CV bankrekeningen aangehouden bij Deutsche Bank en
ABN Amro Bank. De creditsaldi per 1 februari 2017 bedroegen:
Rekeningnummer
saldo
NL20ABNA0581370767
€ 6.137,05
NL37ABNA0584629176
€ 48.948,05
NL82DEUT0265165970
€ 8.661,67
DE51653700750017002700
€ 13.442,94
NL59DEUT0265425859
€ 227.913,59
Verslag 2
Zie hierna onder 5.1.
Verslag 3
Afgerond.
Vervoersmiddelen
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag. Het
wagenpark van gefailleerde was geleased. Zie verder hierna onder 5.2.
Verslag 3
Afgerond.
3.7
Verkoopopbrengst
Verslag 1
De inventaris van CV zal worden verkocht zodra de filialen zijn gesloten
dan wel op het moment mogelijk een doorstart wordt bereikt.
Verslag 2
Zie hierna onder 6.3.
Verslag 3
Afgerond.
3.8
Boedelbijdrage
Verslag 1 t/m 5 Niet van toepassing.
Verslag 5
Afgerond.
3.9
Bodemvoorrecht fiscus inventaris
Verslag 1
Dit is verder van belang ontbloot nu er geen zekerheidsrechten rusten
op de inventaris.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
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3.10 Werkzaamheden
Verslag 1
Onderzoek stukken, besprekingen management team, in kaart brengen
inventaris. Taxatierapporten per maart 2016 zijn voorhanden.
Verslag 2
Uitvoering van de onder 6.3 genoemde transactie.
Verslag 3
Afgerond.
Voorraden/onderhanden werk
3.11 Beschrijving
Verslag 1
De voorraden van CV op datum faillissement bestonden uit grote
hoeveelheden kleding en enige accessoires. Deze accessoires had CV in
consignatie. De voorraad wordt vanuit de winkels verkocht. De verkoop
zal in de komende periode worden voortgezet.
Onderhanden werk is niet van toepassing.
Verslag 2
De voorraad is in het kader van een doorstart verkocht. Zie hierna
onder 6.3.
Verslag 3
Afgerond.
3.12 Verkoopopbrengst
Verslag 1
Zie hierboven onder het onderdeel “Enkele cijfers met betrekking tot de
voortzetting”.
Verslag 2
Zie hierna onder 6.5.
Verslag 3
Afgerond.
3.13 Boedelbijdrage
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Zie hierna onder 6.6.
Verslag 3
Afgerond.
3.14 Werkzaamheden
Verslag 1
Onderzoek stukken, besprekingen management team, verkoop
voorraden.
Verslag 2
Uitvoering van de onder 6.3 genoemde transactie.
Verslag 3
Afgerond.
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Andere activa
3.15 Beschrijving
Verslag 1
IE-rechten: deze rusten bij de holding.
Verslag 2
Curatoren hebben toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris
en gekregen voor een opdracht aan Licentiemakelaar B.V. Zij zal
allereerst inventariseren of er in het faillissement sprake is van
overdraagbare overtollige softwarelicenties. Indien daar sprake van is,
zal zij deze licenties (in overleg met de curatoren) waarderen, te gelde
maken en aan derden overdragen. Zij werkt op basis van no cure no
pay. Indien curatoren overgaan tot verkopen van licenties, ontvangt
Licentiemakelaar een percentage van de opbrengst, op basis van de
volgende staffel:
• 35% over de opbrengst tot € 50.000,-;
• 30% over de opbrengst tussen € 50.000,- en € 150.000,-;
• 25% over het meerdere.
Verslag 3
Zie voor een inleiding het tweede openbare verslag. De licentiemakelaar
heeft haar onderzoek afgerond en geconcludeerd dat geen sprake is van
overdraagbare softwarelicenties.
Verslag 4
Afgerond.
3.16 Verkoopopbrengst
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Nog niet bekend.
Verslag 3
Niet van toepassing.
3.17 Werkzaamheden
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Zie hiervoor onder 3.15.
Verslag 3
Afgerond.
4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
Verslag 1
Volgens de administratie is er geen sprake van een handelsdebiteurenportefeuille. Blijkens de administratie is er wel een vordering op een
gemeente ad circa € 150.000,-. Dit wordt nog door curatoren
onderzocht.
Verslag 2
Het onderzoek naar openstaande vorderingen wordt in de komende
verslagperiode voortgezet.
Verslag 3
De curatoren zullen de komende verslagperiode de incasso van de
vordering van € 150.000,- inzetten.
Verslag 4
Het bedrag ad € 150.000,- is kort na datum faillissement bijgeschreven
op één van de rekeningen van gefailleerde. Het saldo van die rekening
is vlak na faillissement overgemaakt naar de boedelrekening, zie hierna
onder 5.1, tweede openbare verslag.
Verslag 5
Afgerond.
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4.2
Opbrengst
Verslag 1-3
Verslag 4

Nog niet bekend.
Afgerond.

4.3
Boedelbijdrage
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Niet van toepassing.
4.4
Werkzaamheden
Verslag 1
Onderzoek openstaande debiteuren.
Verslag 2
Onderzoek openstaande debiteuren.
Verslag 3
Incassowerkzaamheden, zie onder 4.1.
Verslag 4
Afgerond.
5.
Bank/Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
Verslag 1
Er zijn geen bankinstellingen die een vordering hebben op CV.
De Holding heeft in totaal circa € 60 miljoen aan CV ter beschikking
gesteld door kapitaalstortingen en leningen. Voor meer details over de
financiering van CV wordt verwezen naar het onderdeel “Financiering
CV” van dit verslag.
CV hield rekeningen aan bij ABN Amro en Deutsche Bank. Door ABN
Amro is reeds het creditsaldo ad totaal € 60.670,96 van de eigen
rekeningen overgemaakt naar de boedelrekening van CV.
Verslag 2
De navolgende saldi zijn overgemaakt naar de boedelrekening:

Verslag 3
Verslag 5

Verslag 6
Verslag 7

Rekeningnummer
saldo
NL20ABNA0581370767
€ 6.187,02
NL37ABNA0584629176
€ 54.483,94
NL82DEUT0265165970
€ 8.508,87
NL59DEUT0265425859
€ 227.383,24
NL69FVLB0225168464
€ 12.507,42
Afgerond.
Op een geblokkeerde rekening van gefailleerde staat een creditsaldo
van circa € 24.000. Curatoren hebben in onderzoek hoe dit saldo is
opgebouwd en zullen indien mogelijk de betreffende bank verzoeken dit
saldo over te maken naar de boedelrekening.
In de administratie is geen informatie voorhanden over het creditsaldo.
Curatoren hebben de bank om nadere informatie verzocht en het saldo
opgeëist.
Het creditsaldo van € 24.288,17 is overgemaakt naar de
boedelrekening. Dit bedrag is opgebouwd uit diverse na
faillissementsdatum ontvangen restituties, waaronder afdrachten UWV
en Belastingdienst en servicekostenafrekeningen. Een en ander is als
zodanig verwerkt in het Standaard Financieel Verslag.
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Verslag 11

Verslag 12

De liquiditeitspositie per faillissementsdatum is nader uitgezocht. Het in
eerdere financiële verslagen genoemde bedrag van € 315.417,27 onder
“liquide middelen: Bank” is hierna in het financieel verslag nu als volgt
uitgesplitst c.q. herschikt:
Debiteuren
Liquide middelen: Bank
Overige baten: bankrente en -kosten
Overige baten: restituties
Overige baten: diversen
Afgerond.

€
€
€
€
€

2.802,91
301.022,43
1.127,80 -/12.669,73
50,00

5.2
Leasecontracten
Verslag 1
Er zijn een 29-tal personenauto’s geleased. De leasemaatschappij heeft
het contract opgezegd en de voertuigen opgeëist. Nu alle medewerkers
nog voor de boedel werkzaam zijn, hebben curatoren dienaangaande
een beroep gedaan op de afkoelingsperiode.
Verslag 2
Alle leaseauto’s zijn ingeleverd. In de koopprijs met de doorstarter is
een vergoeding verdisconteerd voor gebruik van de leaseauto’s voor de
maand maart 2017, zie hierna onder 6.3.
In het faillissement is door de leasemaatschappij een boedelvordering
ingediend ter hoogte van € 45.213,12. Na beoordeling is een bedrag
van € 43.869,55 erkend en overgemaakt naar de leasemaatschappij.

Verslag 3
Verslag 4

Een bedrag van € 1.343,57 heeft betrekking op (vaststellingen van)
schades en boetes van voor datum faillissement en dit kan als
concurrente vordering in het faillissement ingediend worden. Dit heeft
nog niet plaatsgevonden.
De leasemaatschappij heeft een totale concurrente vordering ad
€ 384.117,06 in het faillissement ingediend.
Afgerond.

5.3
Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Er is geen sprake van zekerheden.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
5.4
Separatistenpositie
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3-4 Niet van toepassing.
Verslag 5
Afgerond.
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5.5
Boedelbijdrage
Verslag 1
Niet van toepassing.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3-4 Niet van toepassing.
Verslag 5
Afgerond.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Charles Vögele Mode AG claimt een eigendomsvoorbehoud te hebben op
voorraad die is geleverd op 26 en 27 januari 2017 en waarvoor niet is
betaald. Het gaat om voorraad met een inkoopwaarde van
€ 157.311,16 excl. BTW. Het beroep op eigendomsvoorbehoud is
onderzocht en blijkt rechtsgeldig te zijn overeengekomen. Afgesproken
is dat curatoren de facturen voldoen onder aftrek van een boedelbijdrage van 10% excl. BTW, waardoor deze kleding ten behoeve van de
boedel kan worden verkocht.
Verslag 2
De facturen met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde
voorraad van Charles Vögele Mode AG zijn nog niet betaald. Een en
ander hangt samen met het hierna onder 7.6 genoemde onderzoek naar
mogelijk paulianeus handelen.
Verslag 3
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Er dient met Charles
Vögele Mode AG nog afgerekend te worden omtrent de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Verslag 4
Zie voor een inleiding het eerste openbare verslag. Er moet nog met
Charles Vögele Mode AG afgerekend worden omtrent de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Verslag 5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Verslag 6
Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
Verslag 7
Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.
Verslag 8
Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag, met
dien verstande dat Charles Vögele Mode AG, na fusie met Charles
Vögele Holding AG, onder haar nieuwe naam Sempione Fashion AG in
staat van faillissement werd verklaard. Zie tevens hierna onder 7.5 en
7.6.
Verslag 9
Geen wijzigingen ten opzichte van het negende openbare verslag.
Verslag 10
Geen wijzigingen ten opzichte van het negende openbare verslag, zie
ook hierna onder 7.5 voor de discussie met de Zwitserse holding.
Verslag 11
Geen wijzigingen ten opzichte van het negende openbare verslag.

33

5.7
Retentierechten
Verslag 1
De vervoerder beriep zich op een retentierecht ten aanzien van de
voorraad kleding die zij onder zich had ten tijde van het uitspreken van
het faillissement. Gelet op het belang van de boedel bij ontvangst van
de voorraad, hebben curatoren de zaak in de boedel terug gebracht
door voldoening van de vordering waarvoor het retentierecht werd
uitgeoefend (artikel 60 lid 2 Fw.).
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
5.8
Consignatiehouders
Verslag 1
CV had met 4 partijen een consignatieovereenkomst. Het gaat om
leveranciers die hun producten verkochten in de filialen van CV. Het
gaat dan om sokken, tassen en bijoux. Bij alle partijen verliep de
verkoop via de kassa’s van CV. Met de consignatiehouders zijn
afspraken gemaakt. Ten aanzien van twee consignatiehouders is
afgesproken dat de verkoop van goederen kan worden beëindigd en
worden de goederen retour genomen, terwijl voor twee
consignatiehouders de verkoop van goederen wordt gecontinueerd
onder de geldende condities. Over de verkopen tijdens de boedelperiode
wordt afgerekend.
Verslag 2
Met de twee overgebleven consignatiehouders zijn de verkopen tijdens
de uitverkoopperiode afgerekend.
Verslag 3
Afgerond.
5.9
Reclamerechten
Verslag 1
Niet van gebleken.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
5.10 Werkzaamheden
Verslag 1
Bestuderen stukken, overleg management team, overleg Holding,
eerste bestudering financieringsdocumentatie Holding, overleg
LeaseVisie met betrekking tot de leaseauto’s, de vervoerder met
betrekking tot het retentierecht, beoordelen eigendomsrechten derden,
overleg met consignatiehouders over o.a. uitlevering van zaken en
administreren verkopen.
Verslag 2
De in het eerste openbare verslag genoemde werkzaamheden worden in
de komende verslagperiode voortgezet.
Verslag 3
Zie hiervoor onder 5.6. Ten aanzien van de overige punten verwachten
de curatoren geen substantiële werkzaamheden meer te hoeven
verrichten.
Verslag 4
Afgerond.
Verslag 5
Onderzoek creditsaldo als genoemd onder 5.1.
Verslag 6
Zie hiervoor onder 5.1.
Verslag 7
Afgerond.
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6.

Voortzetten/doorstart
Voortzetten
6.1
Voortzetten bedrijfsvoering
Verslag 1
In overleg met de rechter-commissaris is besloten om de winkelfilialen
van CV gedurende de toepasselijkheid van de Loongarantieregeling
open te houden om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te
houden en de voorraad zo veel mogelijk proberen te verkopen. Meer in
detail wordt in dit verband verwezen naar onderdeel III Voortzetting
activiteiten van dit verslag.
Verslag 2
Per 27 februari 2017 is een doorstart gerealiseerd, zie hierna onder 6.3.
Curatoren hebben per die datum de bedrijfsvoering overgedragen.
Verslag 3
Afgerond.
6.2
Werkzaamheden
Verslag 1
Exploiteren winkelfilialen, besprekingen met management team
over voortzetting van de exploitatie.
Verslag 2 en 3 Afgerond.
Verslag 4
In september 2017 heeft in één van de door de doorstarter
voortgezette winkels een ernstig ongeval plaatsgevonden. De
Arbeidsinspecteur Inspectie SZW (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) heeft bij curatoren stukken gevorderd ten
behoeve van haar onderzoek. Curatoren verlenen hun
medewerking hieraan aan de hand van de bij Nederpel De Block &
Partners opgeslagen digitale administratie als genoemd hierna
onder 7.1, eerste openbare verslag.
Verslag 5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Verslag 6
De Arbeidsinspecteur heeft geen verdere gegevens opgevraagd. Dit
is afgerond.
Doorstart
6.3
Beschrijving
Verslag 1
In het volgende verslag wordt hier nader op ingegaan. Er lopen nog
onderhandelingen, zie hiervoor onder IV. beschrijving
verkoopproces.
Verslag 2
Bij curatoren hebben zich 17 belangstellenden (waaronder
opkopers) gemeld voor overname van de activa van gefailleerde.
Diverse partijen hebben de samengestelde biedboeken ingezien en
vervolgens hebben zes partijen een bieding uitgebracht. Curatoren
zijn vervolgens met de twee hoogste bieders in onderhandeling
getreden. Deze bieders zijn in de gelegenheid gesteld hun bieding
aan te passen. Victory & Dreams Holding B.V. te Amsterdam heeft
de hoogste bieding gedaan op de activa en passiva
(winkelinventaris en voorraad) van gefailleerde. Met deze partij
werd vervolgens exclusief verder onderhandeld en uiteindelijk werd
met haar overeenstemming bereikt. Zij heeft de activiteiten van
gefailleerde voortgezet per 27 februari 2017 onder vergoeding van
de koopsom als genoemd onder 6.5.
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Daarnaast zijn de navolgende voorwaarden overeengekomen:
HH
Huur
Gefailleerde huurde bedrijfspanden. Een deel van de
huurovereenkomsten was/is door verhuurders opgezegd. Curatoren
hebben op 24 februari 2017 de overige huurovereenkomsten
opgezegd met uitzondering van de huurovereenkomsten waarvoor
een indeplaatsstellings-procedure afgesproken was. Met de
doorstarter is een vergoeding afgesproken voor het gebruik van de
winkelpanden en het hoofdkantoor voor de duur van de
huurovereenkomst tot het einde van de opzegtermijn.
Huur panden, indeplaatsstelling
De verschuldigde huurpenningen alsmede alle daaraan verbonden
lasten en kosten ter zake van de winkelpanden waarvoor getracht
zal worden een indeplaatsstelling te realiseren komen met ingang
van 15 maart 2017 volledig voor rekening van de doorstarter.
De doorstarter zal de winkelpanden en het hoofdkantoor op einde
opzegtermijn leeg en bezemschoon opleveren, behoudens de
winkelpanden waarvoor indeplaatsstellingen zijn gerealiseerd. De
doorstarter zal daarvoor curatoren geen kosten in rekening
brengen.
Personeel
De doorstarter is gerechtigd om gedurende de opzeggingstermijn
van de arbeidsovereenkomsten en voor zover het personeel (nog)
in dienst van gefailleerde is, gebruik te maken van de diensten van
het personeel.
De doorstarter zal aan circa 90% van het winkelpersoneel een
nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden tegen marktconforme
voorwaarden en na het voeren van een sollicitatiegesprek. Voor de
winkels waar geen nieuwe huurovereenkomst(en) mee tot stand
komt vervalt deze voorwaarde. Ter toetsing en vaststelling hiervan
zal de doorstarter op eerste verzoek van curatoren aan curatoren of
aan een door curatoren aan te wijzen accountant inzage verlenen in
de personeelsadministratie.
Giftcards
De doorstarter vindt het van belang klanten van gefailleerde aan de
onderneming te binden. In dat verband neemt de doorstarter de
schuld van gefailleerde over die betrekking heeft op en voortvloeit
uit door gefailleerde uitgegeven giftcards, cadeaucheques en
tegoedbonnen voor een bedrag van in totaal € 876.000,- en
verplicht zich om zonder enige beperking de uit dien hoofde
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voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van klanten na te komen
vanaf 1 september 2017.

Verslag 3

Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9-10
Verslag 11

Verslag 12
Verslag 13
Verslag 14

Administratie
Ten slotte houdt de doorstarter ook ten behoeve van de boedel het
administratiesysteem in stand.
Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede openbare verslag.
Thans is nog sprake van twee indeplaatsstellingsprocedures, zie
hiervoor onder 1.4. Daarnaast heeft een aantal verhuurders bij de
curatoren schadeposten ten aanzien van het gehuurde ingediend.
De curatoren hebben in onderzoek of deze schadeposten ten laste
komen van de boedel of de doorstarter.
De laatste twee indeplaatsstellingsprocedures zijn afgerond, zie
hiervoor onder 1.4. Thans corresponderen curatoren met een
aantal verhuurders over de juistheid van ingediende schadeposten.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag. Er
vindt nog discussie plaats over enige schadeposten.
De kwestie over de schadeposten is nog niet afgerond en is dus
nog in behandeling.
Een aantal verhuurders heeft schadeposten als boedelvorderingen
ingediend. Curatoren hebben deze op juistheid beoordeeld en
hierover gecorrespondeerd met de verhuurders. De schadeposten
die akkoord bevonden zijn, zijn uitbetaald. Met een aantal
verhuurders wordt nog over de juistheid gecorrespondeerd.
Een deel van de voornoemde schadeposten, te weten een
totaalbedrag van € 4.424,09, komt voor rekening van de
doorstarter. Curatoren zullen dit bedrag verrekenen met nog te
ontvangen BTW teruggaven ter zake betaalde huur. Deze BTW
teruggaven komen namelijk deels toe aan de doorstarter omdat de
doorstarter ter zake de filialen waarvoor
indeplaatsstellingsprocedures zijn gevoerd de huur heeft voldaan.
De correspondentie met een aantal verhuurders over geclaimde
schadeposten is nog niet afgerond. Daarna vindt de afrekening met
de doorstarter plaats.
Geen wijzigingen ten opzichte van het achtste openbare verslag.
Thans resteren alleen nog concurrente schadeclaims van
verhuurders, welke claims onder andere zijn ingediend via
crediteurenlijst.nl. Onder verwijzing naar punt 8.5 van dit verslag
zullen deze concurrente vorderingen op juistheid beoordeeld
worden.
Deze beoordeling is ter hand genomen.
De beoordeling loopt.
De discussies met verhuurders zijn afgerond en waar nodig
afgerekend. Resteert nog de afrekening daarvan met (curatoren
van) de doorstarter.
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Verslag 15
Verslag 16
Verslag 17

Curatoren hebben aan de curatoren van de doorstarter een voorstel
tot afrekening toegezonden en zijn in afwachting van een reactie.
Curatoren hebben nog geen reactie ontvangen van de curatoren
van de doorstarter.
De curatoren van de doorstarter hebben het voorstel van curatoren
aanvaard. Na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris
is met de curatoren van de doorstarter afgerekend.

6.4
Verantwoording
Verslag 1
Nog niet bekend.
Verslag 2
De onder 6.3 beschreven doorstart is gesloten met toestemming van de
rechter-commissaris.
Verslag 3
Afgerond.
6.5
Opbrengst
Verslag 1
Nog niet bekend.
Verslag 2
De totale koopsom voor de activa, de boedelbijdrage huur en overige
kosten, de boedelbijdrage personeelskosten en de schuldoverneming
bedraagt € 4.403.255,- en is als volgt opgebouwd:
a) inventaris
€ 600.000,00
b) voorraad
€ 1.355.155,00
c) vergoeding boedelkosten € 2.448.100,00
d) schuldoverneming
€
nihil
-----------------Tezamen
€ 4.403.255,00
Verslag 3

De koopsom is ontvangen op de boedelrekening.
Afgerond.

6.6
Boedelbijdrage
Verslag 1
Nog niet bekend.
Verslag 2
- Voor het gebruik van de winkelpanden en het hoofdkantoor door de
doorstarter en de daaraan verbonden lasten en kosten: zie hiervoor
onder 6.5.
- Voor het gebruik van de diensten van het personeel: zie hiervoor
onder 6.5.
Verslag 3
Afgerond.
6.7
Werkzaamheden
Verslag 1
Overleg met management team, inventariseren geïnteresseerde
partijen, biedboek opstellen, diverse correspondentie met
geïnteresseerde partijen.
Verslag 2
Uitvoering van de onder 6.3 genoemde transactie.
Verslag 3
Beoordeling schadeposten verhuurders, zie hiervoor onder 6.3.
Verslag 4
De beoordeling van door verhuurders ingediende schadeposten wordt
voortgezet. Zie hiervoor onder 6.3.
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Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7

Verslag 8
Verslag 9

Verslag 10

Verslag 11

Verslag 12
Verslag 13

Verslag 14
Verslag 15

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
De discussie over schadeposten loopt nog, zie hiervoor onder 6.3.
Zie hiervoor onder 6.3. Curatoren zetten de correspondentie met een
aantal verhuurders voort en trachten met deze verhuurders af te
rekenen. Zodra curatoren de BTW aangiften hebben gedaan en de
teruggaven hebben ontvangen, zullen zij afrekenen met de
doorstarter.
De correspondentie met de verhuurders is nog niet afgerond. Eerst
daarna kan worden afgerekend met de doorstarter.
De afrekeningen van servicekosten zijn nog niet voltooid. Ondanks
verzoek hebben curatoren nog niet alle gegevens ontvangen.
Curatoren hebben het voornemen dit in de komende verslagperiode af
te ronden.
Tot en met de afgelopen verslagperiode zijn 15 afrekeningen van
servicekosten ontvangen. Daarvan zijn er 11 afgewikkeld en nog 4 in
behandeling. De resterende verhuurders is een laatste termijn
gegeven om tot indiening van de afrekening over te gaan.
Tot en met de afgelopen verslagperiode zijn 22 afrekeningen van
servicekosten ontvangen. Daarvan zijn er 18 afgewikkeld en nog 4 in
behandeling. De curatoren voeren ter zake overleg met de betreffende
verhuurders.
Nog niet alle servicekostenafrekeningen zijn akkoord bevonden. Het
ligt in de bedoeling dit in de komende verslagperiode af te ronden.
Dit is verder ter hand genomen. Het is weerbarstige materie omdat de
verhuurders moeilijk over de brug komen met de hiervoor benodigde
informatie, terwijl het om vele locaties gaat. Voor de meeste locaties
is dit inmiddels geregeld.
Het onderzoek is afgerond. Aan de rechter-commissaris is
toestemming gevraagd voor het voldoen voor aantal servicekostenafrekeningen die betrekking hebben op de boedelperiode.
Uitgevoerd en afgerond.
Tevens zijn in de afgelopen verslagperiode vorderingen van
gemeenten onderzocht met betrekking tot OZB over 2017. Aan alle
gemeenten is voorgesteld dit als volgt te berekenen:
Januari 2017: concurrente vordering
Februari 2017 t/m einde gebruik door curatoren: boedelvordering
Na einde gebruik door curatoren: niet verifieerbaar.
Een aantal gemeenten stelt zich op het standpunt dat er sprake is van
tijdvakbelasting en blijven daarbij. Deze vorderingen zijn daarmee als
volledig concurrent te beschouwen en als zodanig erkend en verwerkt;
dit is de meest praktische oplossing.

Verslag 16

Andere gemeenten zijn akkoord óf hebben niet gereageerd. Hiervoor
is bovenstaande verdeling toegepast.
Afgerond.
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7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
Verslag 1
De administratie van CV wordt door de curatoren veiliggesteld door
tussenkomst van Nederpel De Block & Partners. De curatoren zullen de
administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement
nog nader onderzoeken.
Verslag 2
Van de veilig te stellen data is het met betrekking tot vier medewerkers
nog niet gelukt (volledige) bestanden te bemachtigen. De holding heeft
geen toestemming verleend tot het veiligstellen van data van de
betreffende medewerkers. Hierover vindt nog overleg plaats met de
holding. Daarnaast zijn uit het facturatiesysteem Basware nog geen
data verkregen omdat hiertoe ondersteuning nodig is van de
betreffende leverancier van het systeem. Door de betreffende
leverancier is inmiddels een offerte uitgebracht: dit wordt vervolgd.
Voorts lijken de veiliggestelde data inzake de voorraad onvolledig te
zijn. Ook hierover wordt nog overleg met de holding gevoerd.

Verslag 3

Verslag 4

Verslag 5

Verslag 6
Verslag 7

Er zullen nog kosten moeten worden gemaakt voor het veiligstellen van
de data uit het administratiesysteem van gefailleerde. Daarnaast zal de
administratie voor curatoren beschikbaar worden gehouden. De rechtercommissaris heeft toestemming gegeven voor het voldoen van kosten
die met deze (extra) werkzaamheden zijn gemoeid.
De curatoren hebben data uit het facturatiesysteem Basware laten
veiligstellen. Ook zijn de data inzake de voorraad volledig veiliggesteld.
De kosten ter zake het veiligstellen hebben de curatoren – met
toestemming van de rechter-commissaris – voldaan. Daarnaast hebben
de curatoren afspraken gemaakt met de Holding over het opslaan van
de nog in Zwitserland aanwezig administratie. Ten slotte hebben de
curatoren in overweging of de administratie die nog staat opgeslagen in
het voormalige hoofdkantoor van gefailleerde te Breukelen dient te
worden bewaard of kan worden vernietigd.
De aanwezige administratie in het voormalige hoofkantoor van
gefailleerde bestond gedeeltelijk uit administratie van gefailleerde en
gedeeltelijk uit administratie van het eveneens gefailleerde Charles
Vögele (Belgium) N.V. In overleg met de Belgische curatoren is de
Belgische administratie vernietigd. De financiële administratie van
gefailleerde die ouder is dan zeven jaar is vernietigd, het overige deel is
opgeslagen. De voorraadadministratie uit de winkels is vernietigd.
De administratie die in Zwitserland stond opgeslagen heeft voor het
grootste gedeelte betrekking op de boekjaren 2015 en 2016. Deze
administratie is naar Nederland overgebracht en opgeslagen. De
maandelijkse opslagkosten worden van de boedelrekening voldaan.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
Uit onderzoek is gebleken dat de administratievoering ordentelijk is
geweest.
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7.2
Depot jaarrekeningen
Verslag 1
2015: 27 januari 2017
2014: 6 augustus 2015
2013: 25 juli 2014
2012: 19 juli 2013
De jaarrekeningen over de boekjaren 2012 tot en met 2015 zijn tijdig
gedeponeerd.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
7.3
Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
PricewaterhouseCoopers N.V. heeft accountantscontrole toegepast en
de jaarstukken over 2013 en 2014 goedgekeurd.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Voor zover niet aan de stortingsverplichting zou zijn voldaan, geldt dat
eventuele aanspraken ten aanzien van CV zijn verjaard.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Afgerond.
7.5
Onbehoorlijk bestuur/rechtmatigheid
Verslag 1
De curatoren zullen onderzoeken of sprake is geweest van
onbehoorlijk bestuur.
Verslag 2
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur wordt in de
komende verslagperiode voortgezet.
Verslag 3
De curatoren hebben het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur nog in onderzoek. De curatoren streven ernaar om daar de
volgende verslagperiode inhoudelijk op terug te komen.
Verslag 4
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond en
wordt in de komende verslagperiode voortgezet.
Verslag 5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Verslag 6
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is bijna afgerond.
Verslag 7
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet geheel voltooid.
Curatoren hebben daarnaast onderzoek gedaan naar de positie van de
holding in relatie tot het faillissement. De holding heeft de afgelopen
jaren gedaan aan verliesfinanciering van gefailleerde. Daarnaast werd
tot en met 2014 in de jaarrekeningen opgenomen dat Charles Vögele
Trading AG de garantie verstrekt om de financiering voort te zetten
van haar dochtermaatschappij in Nederland (zonder tijdsbepaling).
Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de holding jegens
gefailleerde c.q. crediteuren is voltooid. Curatoren zullen hun
conclusies nog formuleren. Complicerende factor hierbij is dat de
Zwitserse holding inmiddels in deconfiture is.
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Verslag 8
Verslag 9

Verslag 10

Curatoren hebben zich over deze aangelegenheid in verbinding
gesteld met de Zwitserse curatoren.
Er is contact geweest tussen curatoren en de Zwitserse curatoren van
de holding. Laatstgenoemden hebben (de Nederlandse) curatoren
verzocht claims in het Zwitserse faillissement in te dienen via het
aangegeven stramien. Verder hebben de Zwitserse curatoren respijt
gevraagd om te reageren op de tegenclaim van de (Nederlandse)
curatoren.
Curatoren hebben claim ingediend in het faillissement van de
Zwitserse holding ad € 9.157.254,49 + p.m. en € 1.849.784,96.
Ook over de vordering die de Zwitserse holding in het faillissement
van de Nederlandse vennootschap heeft ingediend ad €
65.279.431,05 vindt discussie plaats.

Verslag 11

Verslag 12

Verslag 13

Verslag 14

Verslag 15
Verslag 16

Komen partijen hier niet uit, dan ligt (na verificatievergadering) een
renvooiprocedure in het verschiet.
De gesprekken met de Zwitserse curatoren zijn nog niet beëindigd.
Curatoren worden hierbij met toestemming van de rechtercommissaris geassisteerd door mr. J.J.V. Arends. Hij heeft curatoren
reeds eerder in de aangelegenheid bijgestaan. De heer Arends spreekt
vloeiend Duits, is werkzaam geweest in Zwitserland en is naast jurist
ook een sterk onderhandelaar.
Curatoren hebben een uitvoerige videoconferentie gehad met de
Zwitserse curatoren om hun onderlinge geschillen te bespreken. Beide
partijen hebben de intentie uitgesproken om te proberen tot een
vergelijk te komen. Afgesproken is dat partijen elkaar nadere
schriftelijke stukken zullen toesturen, waarna er opnieuw een
videoconferentie zal worden gehouden. De stukken zijn verstrekt. Het
nieuwe overleg moet nog worden ingepland.
De holding heeft voor € 65.279.431,05 aan concurrente vorderingen
ingediend in dit faillissement uit hoofde van verstrekte geldleningen.
Deze vorderingen hebben curatoren op meerdere gronden betwist.
Met de Zwitserse curatoren wordt getracht een vergelijk te treffen.
Daarvoor zijn een aantal rekenmodellen ontwikkeld, die zijn
uitgewisseld. Er hebben een aantal videoconferenties plaatsgevonden.
Een en ander wordt in de komende verslagperiode voortgezet.
De onderhandelingen met de Zwitserse curatoren lopen nog. Er is
over en weer nadere informatie gevraagd en verzonden. De
Nederlandse curatoren hopen – ter voorkoming van een
renvooiprocedure en het maken van kosten – een schikking met de
Zwitserse curatoren te bereiken.
Curatoren hebben aan de Zwitserse curatoren een conceptvoorstel
gedaan met uitnodiging voor een video-conferentie. Deze is nog niet
ingepland.
Het conceptvoorstel van curatoren is met de Zwitserse curatoren
besproken. Het heeft niet tot overeenstemming geleid. Wel zijn een
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Verslag 17

aantal contouren geschetst waarlangs mogelijk tot een vergelijk kan
worden gekomen. Het belang is substantieel, aangezien de Zwitserse
curatoren een betwiste vordering hebben ingediend van afgerond € 65
miljoen en de overige concurrente crediteuren afgerond € 2,8 miljoen,
terwijl er op basis van de huidige financiële prognose vermoedelijk
een bedrag beschikbaar komt voor de concurrenten van > € 2,5
miljoen.
De onderhandelingen lopen nog.

7.6
Paulianeus handelen
Verslag 1
De curatoren zullen onderzoeken of sprake is geweest van
paulianeus handelen.
Verslag 2
Zie voor het gebruik van de cash pool de “Opmerkingen vooraf”, II.
ALGEMENE INFORMATIE OVER CV onder Financiering CV.

Verslag 3

Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

Geconstateerd is dat er voorafgaand aan het faillissement diverse
overboekingen hebben plaatsgevonden van de rekening van
gefailleerde naar de Holding en Mode AG ad circa € 900.000 en €
500.000 met onbekende bestemming. Curatoren hebben aan (de
advocaat van) de Holding en Mode AG een verklaring gevraagd
voor deze overboekingen.
De curatoren hebben inmiddels van (de advocaat van) de Holding
en Charles Vögele Mode AG een verklaring ontvangen voor de
overboekingen ad circa € 900.000,- en € 500.000,-, kort voor
faillissement. De curatoren hebben deze verklaring in onderzoek en
zullen in de komende verslagperiode nader in overleg treden met
(de advocaat van) de Holding en Charles Vögele Mode AG.
Over deze betalingen hebben curatoren discussie gevoerd met de
raadsman van de holding. Een en ander is nog niet afgerond.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Dit onderzoek is bijna afgerond.
Dit onderzoek is afgerond. Naar de mening van curatoren zijn een
aantal betalingen paulianeus geschied. Curatoren beraden zich nog
over de te nemen stappen. Complicerende factor hierbij is dat de
Zwitserse holding inmiddels in deconfiture is.
Bij de paulianeuze betalingen gaat het om de navolgende posten:
- 25 januari 2017 ad € 400.000,00 aan Charles Vögele Holding AG;
- 25 januari 2017 ad € 176.064,63 aan Charles Vögele Mode AG;
- 25 januari 2017 ad € 43.750,00 aan Charles Vögele Holding AG;
- 26 januari 2017 ad € 122.970,33 aan Charles Vögele Mode AG.
Zie tevens hiervoor onder 7.5: Curatoren hebben zich over deze
aangelegenheid in verbinding gesteld met de Zwitserse curator.
Er is contact geweest tussen curatoren en de Zwitserse curatoren
van de holding. Laatstgenoemden hebben (de Nederlandse)
curatoren verzocht claims in het Zwitserse faillissement in te dienen
via het aangegeven stramien. Verder hebben de Zwitserse
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Verslag 10
Verslag 11
Verslag 12-17

curatoren respijt gevraagd om te reageren op de tegenclaim van de
(Nederlandse) curatoren.
Zie hiervoor onder 7.5.
Idem, zie ook hiervoor onder 7.5.
Zie hiervoor onder 7.5.

7.7
Werkzaamheden
Verslag 1
Veiligstellen administratie en overleg met Nederpel De Block & Partners,
de Holding en medewerkers van CV over het veiligstellen van de
administratie.
Verslag 2
Veiligstellen administratie en overleg met Nederpel De Block & Partners,
de Holding en medewerkers van gefailleerde over het veiligstellen van
de administratie.
Verslag 3
De werkzaamheden ten aanzien van het veiligstellen van administratie
zijn afgerond. De curatoren zullen het onderzoek naar mogelijk
paulianeus handelen voortzetten.
Verslag 4
De curatoren zullen het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur
en eventueel paulianeus handelen voortzetten.
Verslag 5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Verslag 6
De onderzoeken zijn bijna afgerond, curatoren verwachten in de
komende verslagperiode een standpunt te kunnen innemen.
Verslag 7
Zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.6.
Verslag 8
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.
Verslag 9
Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Tot op heden zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen.
Verslag 10
Zie hiervoor onder 7.5.
Verslag 11
Idem, zie ook hiervoor onder 7.5.
Verslag 12
De boekhouding vertoont geen onregelmatigheden. Zie verder het
overleg met de Zwitserse curatoren zoals hiervoor genoemd onder 7.5.
8.
Crediteuren
Aan crediteuren is de mogelijkheid geboden hun vordering digitaal in te dienen via
crediteurenlijst.nl (ClaimsAgent). Niet alle crediteuren hebben hun vordering in de juiste
categorie (boedel/preferent/concurrent) ingediend. Ook ontbreken vaak bijlagen ter
staving. In de volgende verslagperiode zal een en ander beoordeeld worden.
8.1
Boedelvorderingen
Verslag 1
Per 24 februari 2017 is via crediteurenlijst.nl één vordering ad
€ 1.461,60 ingediend voor het gebruik van crediteurenlijst.nl
(ClaimsAgent).
Voor reeds betaalde boedelvorderingen wordt verwezen naar het
financiële verslag.
Verslag 2
Stand van zaken per 18 mei 2017:
ClaimAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.253,625.
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De boedelkosten die gemoeid zijn met voortzetting van de
bedrijfsvoering zijn grotendeels voldaan, zie het tussentijdse
financiële verslag (boedeldwangcrediteuren).

Verslag 3

Verslag 4

Verslag 5

Curatoren zijn voornemens een deel van de overige
boedelvorderingen te voldoen, nu de stand van de boedelrekening
daarvoor ruimte laat. Uiteraard worden daarvoor eerst de
boedelvorderingen in kaart gebracht en beoordeeld.
ClaimAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.404,88.
De curatoren hebben alle verhuurders aangeschreven in verband met
het vaststellen van hun boedelvorderingen uit hoofde van huur. Het
grootste deel van de boedelhuur is inmiddels voldaan, zie hiervoor
onder III (kosten).
ClaimAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.450,25.
Daarnaast hebben curatoren aan verhuurders met (nog niet
ingediende) vorderingen uit hoofde van servicekosten verzocht om
hiervoor een afrekening op te stellen voor de periode datum
faillissement t/m datum einde opzegtermijn. Vervolgens zullen
curatoren deze vorderingen op juistheid beoordelen en zo nodig voor
voldoening zorgdragen.
ClaimAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.453,28.
Twee verhuurders hebben inmiddels een vordering ingediend uit
hoofde van servicekosten. Na beoordeling zijn deze vorderingen
akkoord bevonden en voldaan. De overige verhuurders zijn nogmaals
aangeschreven om hun vordering kenbaar te maken. Een aantal
verhuurders hebben aangegeven niet op korte termijn een afrekening
te kunnen opstellen.

Verslag 6

Daarnaast heeft energieleverancier Engie aangegeven dat haar (reeds
voldane) boedelvordering uit hoofde van geleverde elektra en gas
abusievelijk was gebaseerd op reeds voor het faillissement beëindigde
afspraken. Engie heeft haar vordering herberekend op basis van
dagtarieven en heeft zodoende een naheffing ad € 18.117,32
opgelegd. Curatoren hebben deze naheffing onderzocht en zijn tot de
slotsom gekomen dat het correcte tarief in rekening is gebracht.
Vervolgens is voor betaling aan Engie zorggedragen.
ClaimAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.462,35.
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Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

Verslag 10
Verslag 11
Verslag 12

Verslag 13

Verslag 14

Diverse verhuurders hebben een afrekening servicekosten over 2017
ingediend. Een aantal daarvan zijn door curatoren akkoord bevonden
en voldaan. Over andere afrekeningen vindt discussie plaats.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.480,50.
UWV heeft een boedelvordering ingediend ad € 1.794.115,43
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.483,53
De boedelvordering van UWV is niet gewijzigd ten opzichte van het
zevende openbare verslag.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.489,58.
De boedelvordering van UWV ad € 1.794.115,43 uit hoofde van
loonvordering ex art. 66 lid 1 WW en premie wg-deel SV ex art. 66 lid
3 WW is voldaan.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.492,60.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.501,68.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.507,73.
Deze lijst moet nog worden geschoond. Diverse boedelcrediteuren, die
deels zijn voldaan, hebben hun vordering via crediteurenlijst.nl
ingediend.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.510,75.
Curatoren zullen de beoordeling van de crediteurenpositie ter hand
nemen.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.519,83.
Curatoren hebben de beoordeling van de crediteurenpositie ter hand
genomen. Hierdoor zijn diverse vorderingen gewijzigd.

Verslag 15

Daarnaast hebben curatoren een tussentijdse aangifte van
omzetbelasting over de boedelperiode (27 januari 2017 t/m 30 juni
2020) gedaan.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verlaagd naar € 2.504,70.
Curatoren hebben de beoordeling van de crediteurenpositie verder ter
hand genomen. Hierdoor zijn de crediteurenposities verder gewijzigd.
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Verslag 16

Verslag 17

Daarnaast hebben curatoren een tussentijdse aangifte van
omzetbelasting over de boedelperiode (27 januari 2017 t/m 30 juni
2020) gedaan en zijn in afwachting van een beschikking.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl niet gewijzigd.
De Belastingdienst heeft een beschikking gegeven in verband met de
door curatoren gedane tussentijdse aangifte van omzetbelasting over
de boedelperiode (27 januari 2017 t/m 30 juni 2020). Hierin zijn
begrepen de (kleding)verkopen tijdens de voortgezette
bedrijfsvoering. Het beschikkingsbedrag ad € 1.006.510,- is met
toestemming van de rechter-commissaris voldaan.
ClaimsAgent: geen wijzigingen ten opzichte van het vijftiende
openbare verslag.
Belastingdienst: afgerond.

8.2
Preferente vorderingen van de fiscus
Verslag 1
Nog niet ingediend.
Er is geen sprake van een fiscale eenheid.
Verslag 2
Nog niet ingediend.
Verslag 3
Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede openbare verslag.
Verslag 4
Met de Belastingdienst is een dispuut ontstaan over de
Afdrachtsvermindering Loonheffing Onderwijs. In het kader van art.
47 AWR (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) heeft gefailleerde
stagecontracten afgesloten. De Belastingdienst is van mening dat
gefailleerde niet aan de regelgeving heeft voldaan en heeft een
aanslag loonheffing opgelegd waarmee de afdrachtsvermindering
ongedaan wordt gemaakt. De aanslag komt uit op € 832.972,-.
Curatoren hebben voorlopig bezwaar aangetekend en laten zich hierbij
adviseren door een fiscaal deskundige die met toestemming van de
rechter-commissaris is ingeschakeld.
Verslag 5
Zie voor de vordering uit hoofde van de Afdrachtsvermindering
Loonheffing Onderwijs het vierde openbare verslag.
De belastingdienst heeft hiervoor een ambtshalve aanslag opgelegd.
Met toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren aan
een belastingkundige gevraagd daarover advies te geven. Dat advies
is onlangs verstrekt. Intussen was een voorlopig bezwaarschrift
ingediend. Aan de hand van het verstrekt advies zullen curatoren zich
nader verstaan met de Belastingdienst.
Daarnaast heeft de Belastingdienst de navolgende vorderingen
ingediend:
€ 755,00, loonheffingen 2011
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.019,00, loonheffingen 2012
262.469,00, loonheffingen 2012
1.496,00, loonheffingen 2013
1.047,00, loonheffingen 2015
1.088,00, loonheffingen 2016
347.127,00, loonheffingen januari 2017
18.443,00, omzetbelasting 2012
45.915,00, omzetbelasting 2013
42.556,00, omzetbelasting 2014
2.915.200,00, omzetbelasting 4e kwartaal 2016
3.363.843,00, omzetbelasting 1e kwartaal 2017

Deze vorderingen zijn genoteerd op de crediteurenlijst onder
vermelding van betwisting. Er zijn bezwaren ingediend en hierover
vindt overleg plaats met de Inspecteur.
Curatoren zijn overgegaan tot erkenning van de aanslagen
loonheffingen januari 2017 ad € 347.127. Gebleken is dat deze niet
door UWV is overgenomen. Daarnaast is zijn ook de navolgende
vorderingen uit hoofde van loonheffingen voorlopig erkend:
€ 755,00, loonheffingen 2011
€ 1.019,00, loonheffingen 2012
€ 1.496,00, loonheffingen 2013
€ 1.047,00, loonheffingen 2015
€ 1.088,00, loonheffingen 2016
De fiscus heeft haar eerdere ambtshalve aanslag omzetbelasting 4 e
kwartaal 2016 heroverwogen. Deze is inmiddels conform aangifte
vastgesteld op ad € 2.915.200,

Verslag 6

Over de periode 1 t/m 26 januari 2017 (vòòr faillissement) zal nog
aangifte door curatoren worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de
periode daarna.
Curatoren hebben aangifte gedaan omzetbelasting over de periode 1
t/m 26 januari 2017. De aangifte bedroeg € 257.421. De
Belastingdienst heeft echter opgelegd een bedrag van € 262.764 waar
onder begrepen een boete. Curatoren bestrijden de boete.
De aanslag omzetbelasting over de periode daarna zal bij de
afwikkeling van het faillissement geschieden.
De bezwaarprocedure tegen de vordering uit hoofde van de
Afdrachtsvermindering Loonheffing Onderwijs loopt nog. Met de
Belastingdienst is afgestemd dat de termijn om het ingediende
bezwaar met gronden te onderbouwen met onbepaalde tijd is
verlengd. Naar aanleiding van diens advies zijn de curatoren hierover
met de belastingdeskundige in overleg.
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Verslag 7

Omzetbelasting 1 t/m 26 januari 2017
Inzake de door curatoren bestreden boete is er nog geen reactie
binnengekomen van de Belastingdienst. Curatoren hebben
gerappelleerd.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
De belastingadviseur EY heeft advies uitgebracht en hieruit blijkt dat
de vordering van de Belastingdienst aanvechtbaar is. Er wordt samen
met EY een bespreking gepland met de Belastingdienst.

Verslag 8

Vennootschapsbelasting Nederland
Op verzoek van curatoren heeft belastingadviseur EY een kort
onderzoek gedaan naar de fiscale positie van gefailleerde en hoe in
fiscaal opzicht –gelet op het belang van de boedel- te handelen. EY
heeft curatoren geadviseerd om over het jaar 2016 alsnog aangifte
VPB te doen en wel om de volgende reden. Er is in het geval van
gefailleerde sprake van in totaal circa € 75.000.000,- aan
verrekenbare verliezen over de jaren 2009 t/m 2012. Om dit te
kunnen verrekenen, is vereist dat voor de jaren vanaf 2012 tijdig
VPB-aangifte wordt gedaan zodat er een zogenaamde
verliesbeschikking kan worden aangevraagd. Voor de jaren tot en met
2015 is dat (reeds voor datum faillissement) gedaan. Voor de aangifte
VPB 2016 is inmiddels door EY aangifte gedaan en voor 2017 is uitstel
aangevraagd.
Omzetbelasting 1 t/m 26 januari 2017
Inzake de door curatoren bestreden boete heeft de Belastingdienst ondanks rappel zijdens curatoren - nog geen standpunt ingenomen.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Inmiddels heeft de fiscus een aanslag opgelegd ad € 737.680.
Hiertegen zullen curatoren bezwaar aantekenen.

Verslag 9

Vennootschapsbelasting Nederland
Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
Omzetbelasting 1 t/m 26 januari 2017
Inzake de door curatoren bestreden boetes ad € 5.278,00 en € 65,00
heeft de Belastingdienst laten weten dat deze boetes op nihil zijn
gesteld.
De Belastingdienst heeft ook de aanslag zelf ad € 257.421,00 op nihil
gesteld.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Curatoren hebben voorlopig bezwaar aangetekend. Dit bezwaar zal
nog worden gemotiveerd.
Vennootschapsbelasting Nederland
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Verslag 10

Verslag 11

Verslag 12

Verslag 13

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Het bezwaarschrift is door een door curatoren ingeschakelde fiscalist
gemotiveerd. Curatoren nemen contact op met de Belastingdienst om
de aangelegenheid te bespreken.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
In het achtste openbare verslag is dienaangaande een vordering van €
737.680,- van de Belastingdienst genoteerd. Dit betreft alleen de
vordering over 2013. Hier komt bij de vordering over 2012 ad €
95.292,-, waardoor de totale vordering over 2012 en 2013 uitkomt op
€ 832.972,- inclusief boete en rente.
Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de Belastingdienst. De
mogelijkheden van een regeling zijn afgetast. Er zijn voorstellen
gedaan. Een en ander is nog niet geformaliseerd. Curatoren streven
ernaar om deze kwestie de komende verslagperiode af te ronden.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Nog niet afgerond. De Belastingdienst wenst eerst duidelijkheid te
verkrijgen over de afwikkeling met de Zwitserse curatoren als
genoemd hiervoor onder 7.5.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
De Belastingdienst heeft ambtshalve aanslagen over 2012 en 2013
opgelegd ten belope van € 832.972,- in verband met de regeling
“Afdrachtsvermindering Onderwijs voor de BBL”. Deze is gebaseerd op
de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
volksverzekeringen (WVA), zoals deze toentertijd gold. Dit is
opgelopen met een bedrag van € 162.257,- aan rente (tot
faillissementsdatum) en een boete van € 4.920,-.
Met toestemming van de rechter-commissaris hebben curatoren
hierover een fiscaal specialist van EY geconsulteerd. Hij heeft
curatoren geadviseerd.
Hierover hebben vervolgens een tweetal gesprekken plaatsgevonden
tussen curatoren en de Ontvanger. Uiteindelijk werd er een schikking
bereikt. Het komt er op neer dat de vordering van de Ontvanger (de
hoofdsom) wordt vastgesteld op 75% van het openstaande bedrag,
mitsdien € 624.728,-. Dit is een vermindering van € 208.244,-. De
rente is verlaagd van € 162.257,- naar € 80.187,-, dat is een
vermindering van afgerond 50%. De boete van € 4.920,- is in stand
gebleven.
De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het sluiten
van deze schikking. Een en ander zal nog worden vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst.
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De verwachting is dat een en ander in de komende verslagperiode zal
worden afgerond.

Verslag 14

Vennootschapsbelasting Nederland
Curatoren hebben uitstel verzocht en verkregen voor de aangifte
vennootschapsbelasting over 2018 en 2019 en zijn in overleg met
belastingadviseur EY of kan worden volstaan met een ‘nihilaangifte’.
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Zie hiervoor het dertiende openbare verslag.
De ambtshalve aanslagen over 2012 en 2013 zijn verlaagd van €
832.972,- naar € 624.728,-; de rente tot faillissementsdatum is
verlaagd van € 162.257,- naar € 80.187,- en de boete ad € 4.920,- is
in stand gebleven. De overeengekomen schikkingsbedragen zijn met
toestemming van de rechter-commissaris aan de Ontvanger voldaan.
Hiermee is deze kwestie afgerond.
Vennootschapsbelasting Nederland
Voor de aangifte vennootschapsbelasting over 2018 en 2019 hebben
curatoren de Belastingdienst bericht dat zich geen belastbare feiten
hebben voorgedaan, maar dat curatoren ervan uitgaan dat de
afspraken uit het verleden ter zake van de verrekenbare verliezen wel
blijven gelden.

Verslag 15

Actuele schuldopstelling
Ter controle en ter completering van het dossier hebben curatoren bij
de Belastingdienst een actuele schuldopstelling opgevraagd.
Vennootschapsbelasting Nederland
De aangiften vennootschapsbelasting betreffende 2018 en 2019 zijn
ingetrokken.
Actuele schuldopstelling
Ter controle en ter completering van het dossier hebben curatoren
van de Belastingdienst een actuele schuldopstelling ontvangen.
Omzetbelasting 1 t/m 26 januari 2017
Deze was in eerste instantie bij naheffingsaanslag vastgesteld.
Achteraf is deze naheffing, na verzoek van curatoren, verminderd tot
een bedrag van € 257.421. Nadien zijn de boetes bij de naheffing
vernietigd.

Verslag 16

Bij de beschikking om de boete te verminderen is per abuis ook het
belastingbedrag verlaagd naar nihil. De Ontvanger zal opnieuw een
aanslag van € 257.421 opstellen, zodat de verschuldigde btw opnieuw
formeel tot het juiste bedrag is vastgesteld. Curatoren zijn in
afwachting van deze beschikking.
De Belastingdienst een beschikking gegeven in verband met de
omzetbelasting over de periode 1 t/m 26 januari 2017. Het
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beschikkingsbedrag ad € 257.421,- is met toestemming van de
rechter-commissaris voldaan.
Ook de preferente vorderingen van de Belastingdienst uit hoofde van
omzetbelasting over 2012, 2013, 2014, het eerste kwartaal van 2016
en loonheffingen over 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en januari 2017
ad totaal € 3.374.646,- zijn met toestemming van de rechtercommissaris voldaan.

Verslag 17

Preferente vorderingen van de Belastingdienst hoeven ingevolge
artikel 19 lid 7 IW 1990 immers niet ter verificatie te worden
ingediend. De vorderingen vallen buiten het bereik van artikel 26 Fw.
Afgerond.

8.3
Preferente vorderingen van het UWV
Verslag 1 en 2
Nog niet ingediend.
Verslag 3 t/m 7
Zie hiervoor onder 2.4.
Verslag 8
Via crediteurenlijst.nl is een bedrag ad € 1.370,25 ingediend.
Rechtstreeks bij curatoren is een bedrag ad € 508.481,54
ingediend.
Verslag 9
Geen wijzigingen ten opzichte van het achtste openbare verslag.
Verslag 10
Curatoren zijn nog in afwachting van de vorderingen van UWV
uit hoofde van pensioenpremie.
Verslag 11
UWV heeft een boedelvordering ad € 143.138,86 en een
concurrente vordering ad € 146.507,48 ingediend uit hoofde van
pensioenpremie. De preferente vorderingen van UWV zijn niet
gewijzigd.
Verslag 15
De boedelvordering van UWV ad € 143.138,86 uit hoofde van
pensioenpremie is in de afgelopen verslagperiode voldaan. De
preferente en concurrente vorderingen van UWV zijn niet
gewijzigd.
Verslag 16 en 17 Geen wijzigingen ten opzichte van het 15e openbare verslag.
8.4
Andere preferente crediteuren
Verslag 1
Per 24 februari 2017 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad
€ 111.236,36 ingediend uit hoofde van 8 vorderingen.
Verslag 2
Per 18 mei 2017 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad
€ 299.192,31 ingediend uit hoofde van 28 vorderingen.
Verslag 3
Per 26 oktober 2017 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad
€ 310.808,31 ingediend uit hoofde van 24 vorderingen.

Verslag 4
Verslag 5

Een aantal werknemers heeft een vordering ingediend uit hoofde van
een over 2016 toegezegde bonus.
Per 23 januari 2018 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad
€ 201.540,34 ingediend uit hoofde van 11 vorderingen.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
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Verslag 6
Verslag 7
Verslag 8

Verslag 9
Verslag 10
Verslag 11-13
Verslag 14
Verslag 15

Verslag 16

Per 11 juli 2018 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad € 215.576,34
ingediend uit hoofde van 12 vorderingen. Rechtstreeks bij curatoren
is 1 vordering ad € 6.400,00 ingediend.
Per 9 oktober 2018 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad €
215.431,82 ingediend uit hoofde van 13 vorderingen. Rechtstreeks
bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64 ingediend.
Per 15 januari 2019 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad €
214.061,57 ingediend uit hoofde van 12 vorderingen. Rechtstreeks
bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64 ingediend.
Per 17 april 2019 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad €
213.311,57 ingediend uit hoofde van 12 vorderingen. Rechtstreeks
bij curatoren zijn 5 vorderingen ad € 10.663,64 ingediend.
Per 8 juli 2019 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad € 214.681,82
ingediend uit hoofde van 13 vorderingen. Rechtstreeks bij curatoren
zijn 5 vorderingen ad € 10.663,64 ingediend.
Geen wijzigingen ten opzichte van het tiende openbare verslag.
Per 9 juli 2020 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad € 89.910,082
ingediend uit hoofde van 9 vorderingen. Rechtstreeks bij curatoren
zijn 5 vorderingen ad € 10.663,64 ingediend.
- Per 1 oktober 2020 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad
€ 16.698,27 ingediend uit hoofde van 9 vorderingen.
- Daarnaast zijn een drietal vorderingen ad € 76.603,48 door
curatoren betwist. Dit betreft vorderingen van oud-werknemers van
gefailleerde en hierover vindt correspondentie plaats met
crediteuren.
- Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64
ingediend.
Per 31 december 2020 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad €
17.218,18 ingediend uit hoofde van 9 vorderingen.
Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64
ingediend.
Daarnaast hebben vier voormalig werknemers van gefailleerde een
preferente vordering ingediend uit hoofde van een
beëindigingsvergoeding c.q. transitievergoeding. Het totaal van deze
vorderingen bedraagt € 94.816,-. Hierover het volgende:
Bij faillissement is echter geen transitievergoeding meer
verschuldigd (op grond van artikel 7:673c BW). Met één werknemers
was letterlijk een transitievergoeding afgesproken. Deze vordering
van € 16.000 wordt betwist en de werknemer is in overweging
gegeven deze in te trekken.
In drie andere gevallen is met gefailleerde een bedrag afgesproken
ter hoogte van de transitievergoeding, onder de noemer van een
beëindigingsvergoeding. Ter beslechting van het geschil over de
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uitleg van deze overeenkomsten is met twee werknemers
afgesproken dat de volledige vordering als concurrente vordering
wordt erkend, mits de rechter-commissaris daarmee akkoord gaat.
Het gaat hierbij om vorderingen van € 62.712,- en € 13.786,-.
Toestemming daarvoor zal aan de rechter-commissaris worden
gevraagd.

Verslag 17

Aan één werknemer is dit ook voorgesteld. Met haar wordt nog
gecorrespondeerd over de vordering van € 2.318,-.
Per 2 april 2021 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad € 18.014,18
ingediend uit hoofde van 10 vorderingen.
Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64
ingediend.
Zie voor een inleiding met betrekking tot de vorderingen van vier
voormalig werknemers van gefailleerde uit hoofde van een
beëindigingsvergoeding c.q. transitievergoeding het zestiende
openbare verslag. Ook de vierde werknemer claimde preferentie op
haar vordering van € 2.318,-. Met haar is als schikking afgesproken
dat haar vordering als concurrent wordt aangemerkt. Ook hiervoor
werd toestemming gegeven door de rechter-commissaris.

8.5
Aantal en bedrag concurrente crediteuren
Verslag 1
Per 24 februari 2017 zijn via crediteurenlijst.nl 474 vorderingen
ingediend voor een totaalbedrag van € 2.563.512,03.
Verslag 2
Per 18 mei 2017 zijn via crediteurenlijst.nl 716 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.410.008,86. Hierin is begrepen een
vordering van Charles Vögele Holding AG van € 65.270.431,05. Verder
heeft Charles Vögele Mode AG een vordering van € 963.490,36
ingediend.
Onderdeel van de doorstart is dat alle giftcards, cadeaucheques en
tegoedbonnen per 1 september 2017 bij de doorstarter kunnen worden
ingewisseld. Diverse giftcard-, cadeaucheque- en tegoedbonhouders
hebben vorderingen in het faillissement ingediend. Aan hen is kenbaar
gemaakt dat zij de giftcards, cadeaucheques en tegoedbonnen alsnog
kunnen inwisselen bij de doorstarter. Om die reden zal hun vordering
op de crediteurenlijst worden doorgehaald.

Verslag 3

Daarnaast is één vordering ad € 51.840,40 ingediend met betrekking
tot een beëindigingsvergoeding als opgenomen in de
arbeidsovereenkomst met gefailleerde. Dit betreft een niet-verifieerbare
vordering (HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662, Van Gelder Papier). Deze
vordering is geplaatst op de lijst voor betwiste concurrente crediteuren.
Op 6 juli 2017 zijn 486 vorderingen van eerder aangeschreven
crediteuren die een vordering uit hoofde van giftcards, cadeaucheques
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en tegoedbonnen hadden ingediend op nihil gezet. Hiermee is de totale
crediteurenstand afgenomen met een bedrag van € 19.179,34 aan
hoofdsom, € 1.850,88 aan (al dan niet terecht opgevoerde) BTW en
€ 551,39 aan (al dan niet terecht opgevoerde) netto-bedrag aan
bijkomende kosten, derhalve in totaal € 21.581,61.
Een aantal crediteuren heeft nadien een vordering ingediend uit hoofde
van giftcards, cadeaucheques en tegoedbonnen. Zij zijn eveneens
aangeschreven met het bericht dat zij de giftcards, cadeaucheques en
tegoedbonnen alsnog kunnen inwisselen bij de doorstarter. Vervolgens
zullen ook die vorderingen op de crediteurenlijst worden doorgehaald.

Verslag 4

Verslag 5
Verslag 6

Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

Per 26 oktober 2017 zijn via crediteurenlijst.nl 284 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 70.903.370,48.
Zie voor een inleiding het derde openbare verslag. De afgelopen
verslagperiode zijn vorderingen uit hoofde van giftcards, cadeaucheques
en tegoedbonnen doorgehaald. Dat geldt eveneens voor ingediende
boedelvorderingen van verhuurders die reeds zijn voldaan. Aan een
aantal crediteuren is verzocht hun vordering te onderbouwen.
Daarnaast zijn vorderingen waar nodig verplaatst van categorie
(boedel-, preferente of concurrente vordering) in verband met onjuiste
indiening en is een aantekening gemaakt of een vordering (voorlopig) is
erkend of betwist. Deze werkzaamheden worden in de komende
verslagperiode voortgezet.
Per 23 januari 2018 zijn via crediteurenlijst.nl 209 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 70.003.575,27. Deze
vorderingen zijn reeds (voorlopig) erkend. Daarnaast zijn 590
vorderingen betwist.
Per 4 april 2018 zijn via crediteurenlijst.nl 210 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.006.493,91. Deze vorderingen zijn
reeds (voorlopig) erkend. Daarnaast zijn 590 vorderingen betwist.
Per 11 juli 2018 zijn via crediteurenlijst.nl 212 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.002.008,18. Deze vorderingen zijn
reeds (voorlopig) erkend. Daarnaast zijn 590 vorderingen betwist.
Per 9 oktober 2018 zijn via crediteurenlijst.nl 217 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 70.059.754,07. Deze
vorderingen zijn reeds (voorlopig) erkend of nog niet beoordeeld.
Daarnaast zijn 590 vorderingen betwist.
Per 15 januari 2019 zijn via crediteurenlijst.nl 218 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 70.061.202,59. Deze
vorderingen zijn reeds (voorlopig) erkend of nog niet beoordeeld.
Pensioenfonds Detailhandel heeft bevestigd dat haar vordering ad €
247.988,01 is gecorrigeerd naar een bedrag van € 49.028,19 in
verband met een betaling van UWV.
Per 17 april 2019 zijn via crediteurenlijst.nl 220 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.066.313,17. Deze vorderingen zijn
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Verslag 10

Verslag 11

Verslag 12
Verslag 13

Verslag 14

Verslag 15

reeds (voorlopig) erkend of nog niet beoordeeld. Rechtstreeks bij
curatoren is 1 vordering ad € 39,99 ingediend.
Per 8 juli 2019 zijn via crediteurenlijst.nl 221 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.066.333,17. Deze vorderingen zijn
reeds (voorlopig) erkend of nog niet beoordeeld. Rechtstreeks bij
curatoren is 1 vordering ad € 39,99 ingediend.
Per 10 oktober 2019 zijn via crediteurenlijst.nl 224 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 70.079.540,74. Rechtstreeks bij
curatoren zijn 3 vorderingen ad € 331.476,34 ingediend, inclusief de
hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van UWV. Deze vorderingen
worden de komende verslagperiode door curatoren beoordeeld.
Geen wijzigingen ten opzichte van het elfde openbare verslag.
Per 1 april 2020 zijn via crediteurenlijst.nl 226 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.096.645,74.
Met betrekking tot de rechtstreeks bij curatoren ingediende vorderingen
zijn geen wijzigingen ten opzichte van het elfde openbare verslag.
Per 9 juli 2020 zijn via crediteurenlijst.nl 188 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 68.454.583,65.
Met betrekking tot de rechtstreeks bij curatoren ingediende vorderingen
zijn geen wijzigingen ten opzichte van het elfde openbare verslag.
Per 1 oktober 2020 zijn via crediteurenlijst.nl 176 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 67.954.609,27.
Een vordering ad € 627.339,08 is door curatoren betwist. Deze is
destijds ingediend aan de hand van een offerte. In de administratie van
gefailleerde is geen factuur dienaangaande bekend. Hierover vindt
correspondentie plaats met de curator van deze crediteur.

Verslag 16

Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 335.356,57
ingediend, inclusief de hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van
UWV.
Per 31 december 2020 zijn via crediteurenlijst.nl 175 vorderingen
ingediend met een totaalbedrag van € 67.954.702,05. Hierin is
begrepen een betwist bedrag van afgerond € 65 miljoen dat is
ingediend door de Zwitserse curatoren.
Over een vordering ad € 627.339,08 is nog geen duidelijkheid
verkregen. De curator van deze gefailleerde crediteur heeft niet
inhoudelijk gereageerd op informatie verzoeken van curatoren, zodat
deze zal worden betwist.
Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 335.356,57
ingediend, inclusief de hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van
UWV.
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Verslag 17

Per 2 april 2021 zijn via crediteurenlijst.nl 178 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 68.029.900,11. Hierin is begrepen een
betwist bedrag van afgerond € 65 miljoen dat is ingediend door de
Zwitserse curatoren.
Over een vordering ad € 627.339,08 is nog immer geen reactie
ontvangen van de curator van deze gefailleerde crediteur. Deze
vordering zal worden betwist.
Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 335.356,57
ingediend, inclusief de hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van
UWV.

8.6
Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Nog niet bekend.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3-17 Vooralsnog onbekend.
8.7
Werkzaamheden
Verslag 1
Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met
crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren
van vorderingen.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3
Het administreren van (ingediende) vorderingen.
Verslag 4
Het administreren, beoordelen en zo nodig doorhalen van
(ingediende) vorderingen en correspondentie met crediteuren.
Beoordelen van vorderingen uit hoofde van servicekosten.
Verslag 5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.
Verslag 6
Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
Verslag 7
Het administreren, beoordelen en zo nodig doorhalen van
(ingediende) vorderingen en correspondentie met crediteuren.
Beoordelen van vorderingen uit hoofde van servicekosten.
Correspondentie fiscus met betrekking tot diverse aanslagen.
Verslag 8-17 Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

57

9. Procedures
Verslag 1
Verslag 2-5
Verslag 6

Er zijn door de curatoren op dit moment geen procedures aanhangig
gemaakt. Zie tevens hiervoor onder 1.4.
Zie hiervoor onder 1.4.
De procedures zijn afgerond.

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het
faillissement kan worden afgewikkeld. Gezien de omvang van het
faillissement zal met de afwikkeling geruime tijd gemoeid zijn.
Verslag 2
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste openbare verslag.
Verslag 3-17 Vooralsnog onbekend.
10.2 Plan van aanpak
Verslag 1
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de verdere
afwikkeling van eigendomsrechten van de Holding en
consignatiehouders, (uit)verkoop van de inventaris en voorraad en het
openhouden van de winkels daarvoor voor nog maximaal 2 weken, het
beproeven van een doorstart en de onderhandelingen daarover,
oplevering van de winkelfilialen, het afleggen van financiële
verantwoording over de voortzetting van de activiteiten, het (verder) in
kaart brengen van de schuldenlast, het doen van onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement alsmede het aanvangen van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 2
De volgende zaken lopen nog:
Oplevering van winkelfilialen, het (verder) in kaart brengen van de
schuldenlast, het doen van onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement alsmede het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 3
De werkzaamheden van de curatoren ten aanzien van de volgende
punten zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet:

Verslag 4

- de twee indeplaatsstellingsprocedures ten aanzien van de vestigingen
Broek op Langedijk en Winterswijk;
- onbehoorlijk bestuur;
- paulianeus handelen / afrekening met Charles Vögele Mode AG;
- het beoordelen van door verhuurders ingediende schadeposten;
- het in kaart brengen van de schuldenpositie.
De werkzaamheden van de curatoren ten aanzien van de volgende
punten zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet:
- het opleveren van de vestiging te Winterswijk;
- overleg met de verhuurder van Broek op Langedijk;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen / afrekening met
Charles Vögele Mode AG;
- het verder beoordelen van door verhuurders ingediende
schadeposten;
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Verslag 5

Verslag 6
Verslag 7

- het verder beoordelen van door verhuurders ingediende
boedelvorderingen uit hoofde van servicekostenafrekening;
- correspondentie met betrekking tot bankgaranties;
- het verder in kaart brengen van de schuldenpositie.
Met name speelt nog het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast moet
nog financieel afgerekend worden met de doorstarter. Tenslotte spelen
nog een aantal kleinere zaken als hiervoor uiteen gezet.
Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.
Zie hiervoor onder 6.3:
- Verdere beoordeling van door verhuurders ingediende schadeposten;
- Met de doorstarter dient nog op een beperkt aantal punten te worden
afgerekend.
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6:
- Het rechtmatigheidsonderzoek jegens de holding is afgerond.
Curatoren stellen zich in verbinding met de curatoren van de Zwitserse
holding;
- Het rechtmatigheidsonderzoek met betrekking tot het gevoerde
bestuur is nog niet voltooid.

Verslag 8

Zie hiervoor onder 8.:
- Er spelen een aantal fiscale aspecten;
- Het administreren, beoordelen en zo nodig doorhalen van (ingediende)
vorderingen en correspondentie met crediteuren. Beoordelen van
vorderingen uit hoofde van servicekosten.
Zie hiervoor onder 6.3:
- Verdere beoordeling van door verhuurders ingediende schadeposten;
- Met de doorstarter dient vervolgens nog op een beperkt aantal punten
te worden afgerekend.
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6:
- Inzake rechtmatigheid hebben curatoren zich in verbinding gesteld
met de Zwitserse curatoren.

Verslag 9

Verslag 10

Zie hiervoor onder 8.:
- De fiscale vorderingen zijn nog in onderzoek terwijl inzake de claim
met betrekking tot O&W en de boete uit hoofde van omzetbelasting
bezwaar is aangetekend;
- In de komende verslagperiode worden de ingediende
boedelvorderingen beoordeeld en bij erkenning uitgekeerd.
Zie hiervoor het achtste openbare verslag, met dien verstande dat:
- de ingediende boedelvorderingen van UWV zijn voldaan;
- contact tot stand is gekomen met de Zwitserse curatoren over de
vorderingen over en weer.
Zie hiervoor onder 7.5:
- Vorderingen over en weer op gefailleerde Zwitserse holding.
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Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de Zwitserse
curatoren:
- Verzoek aan rechter-commissaris om een verificatievergadering te
bepalen.
In het licht van de hiervoor onder 1.4 genoemde geschorste procedure
tegen Jumbo:
- Claim beoordelen.
Zie hiervoor onder 6.3 en 6.7:
- Afrekeningen schadeclaims en servicekosten.

Verslag 11

Zie hiervoor onder 8.2:
- Bezwaar tegen de claim van de Belastingdienst met betrekking tot
O&W.
Zie hiervoor onder 7.5:
- afhankelijk van de uitkomst van het nadere overleg met de Zwitserse
curatoren:
- verzoek aan rechter-commissaris om een verificatievergadering te
bepalen;
- in dit verband: beoordelen ingediende preferente en concurrente
vorderingen.
In het licht van de hiervoor onder 1.4 genoemde geschorste procedure
tegen Jumbo:
- de concurrente vordering van Jumbo (als gevolg van de schikking in
de hoofdzaak) op juistheid beoordelen. Indien de vordering door
curatoren als juist wordt beschouwd, zal de vrijwaringsprocedure op
verzoek en instemming van beide partijen worden doorgehaald.
Zie hiervoor onder 6.3 en 6.7:
- Laatste afrekeningen concurrente schadeclaims en servicekosten.

Verslag 12
Verslag 13

Zie hiervoor onder 8.2:
- Nader overleg over een te treffen regeling met de Belastingdienst ter
zake de claim O&W.
Zie onder verslag 11. De genoemde zaken zijn nog niet afgerond.
Zie hiervoor onder 7.5:
- afhankelijk van de uitkomst van het nadere
overleg/schikkingsonderhandelingen met de Zwitserse curatoren:
- verzoek aan rechter-commissaris om een verificatievergadering te
bepalen;
- in dit verband: beoordelen ingediende preferente en concurrente
vorderingen.
In het licht van de hiervoor onder 1.4 genoemde geschorste procedure
tegen Jumbo:
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- monitoren reactie Jumbo c.s. over de servicekostenafrekeningen.
Zie hiervoor onder 6.3 en 6.7:
- Laatste afrekeningen concurrente schadeclaims en servicekosten.

Verslag 14

Verslag 15

Verslag 16

Verslag 17

Zie hiervoor onder 1.6:
- Beoordeling getrokken bankgaranties.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
- Verificatievergaderingen;
- Monitoren aangifte omzetbelasting over boedel-periode;
- Monitoren reactie Jumbo in verband met geschorte procedure.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
- Verificatievergadering;
- Monitoren aangifte(n) omzetbelasting;
- Correspondentie crediteuren met betrekking tot betwiste vorderingen.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
- Verificatievergadering;
- Verzoek toestemming schikking met werknemers;
- Correspondentie met betrekking tot resterende betwiste vorderingen.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
- Verificatievergadering;
- Correspondentie met betrekking tot resterende betwiste vorderingen.

10.3 Indiening volgend verslag
Verslag 1-17
Over drie maanden.
10.4 Werkzaamheden
Verslag 1
Plan van aanpak en verslaglegging.
Verslag 2
Curatoren en medewerkers verrichten voor een groot deel nog
werkzaamheden om de doorstart te faciliteren. De ontruimingen en
opleveringen van de winkelfilialen vergen aandacht, evenals de
indeplaatsstellingsprocedures. Voor het overige vinden er nog de
gebruikelijke werkzaamheden plaats, waaronder het
rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 3-17
Zie hiervoor onder 10.2.
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11. Financiële verantwoording
11.1 Tussentijds financieel verslag
Verslag 1-17
Zie bijlage.
11.2 Mutaties boedelrekening verslagperiode
Verslag 1-17
Zie tussentijds financieel verslag.
11.3 Saldo boedelrekening
Verslag 1
Per 23 februari 2017: € 9.500.044,85.
Verslag 2
Per 18 mei 2017 € 15.333.478,11.
Verslag 3
Per 26 oktober 2017: € 11.524.585,83.
Verslag 4
Per 23 januari 2018: € 11.454.835,41.
Verslag 5
Per 24 april 2018: € 11.195.264,56.
Verslag 6
Per 11 juli 2018: € 11.187.988,70.
Verslag 7
Per 17 oktober 2018: € 11.193.921,19.
Verslag 8
Per 15 januari 2019: € 11.171.468,39.
Verslag 9
Per 17 april 2019: € 9.314.300,40.
Verslag 10
Per 11 juli 2019: € 9.288.965,92.
Verslag 11
Per 10 oktober 2019: € 9.264.981,28.
Verslag 12
Per 9 januari 2020: € 9.262.196,44.
Verslag 13
Per 1 april 2020: € 9.162.207,06.
Verslag 14
Per 9 juli 2020: € 8.427.605,20.
Verslag 15
Per 1 oktober 2020: € 8.254.925,60.
Verslag 16
Per 31 december 2020: € 3.613.394,92.
Verslag 17
Per 7 april 2021: € 3.489.362,18.

J. Westerhof en H.C.M. Hendriks, curatoren
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