Openbaar verslag d.d. 8 juli 2021 ex artikel 73a Faillissementswet
Opmerkingen vooraf
Verslag 1
Dit is het eerste verslag in het faillissement van Charles Vögele
(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.

1

Verslag 13
Verslag 14
Verslag 15
Verslag 16
Verslag 17
Verslag 18

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.
Dit is het achttiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.

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
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.
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Verslag 12
Verslag 13
Verslag 14
Verslag 15
Verslag 16
Verslag 17
Verslag 18

Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 12 oktober 2019 t/m 9 januari 2020.
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 10 januari 2020 t/m 3 april 2020.
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 4 april 2020 t/m 9 juli 2020.
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 10 juli 2020 t/m 2 oktober 2020.
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.
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 8 april 2021 t/m 8 juli 2021.

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
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vierde de Charles Vögele Groep zijn 55-jarig jubileum. Het concern dreef
internationaal uiteindelijk circa 800 kledingwinkels.
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

4

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
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.
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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
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
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Verslag 2
Verslag 3

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.
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
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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.

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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III. VOORTZETTING ACTIVITEITEN
Kosten
Verslag 1

Verslag 2
Verslag 3

Verslag 4
Verslag 5
Verslag 6
Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

Verslag 10

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.
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
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resterende verhuurders is een laatste termijn gegeven om tot indiening van de
afrekening over te gaan.
Verslag 11

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 17-18

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 € 11.557.631,12 aan
kosten, boedelvorderingen en preferente vorderingen van de
Belastingdienst voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde
zeventiende tussentijdse financiële verslag.
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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
15 maart 2017 ten aanzien
van deze filialen de huur
vooruit.
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Overname giftcards van
€ 546.000 en tegoedbonnen van €
330.000.

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 juli 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)

Verslagperiode:

8 april 2021 t/m 8 juli 2021

Urenbesteding 3 april 2021 t/m 25 juni 2021:
In verslagperiode:
21,3 uur
Totaal:
3.943,7 uur
Specificatie urenbesteding 3 april 2021 t/m 25 juni 2021:
Curator J. Westerhof
0,8 uur
Advocaten HVG Law
11,5 uur
Insolventiemedewerkers HVG Law
0,2 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

12,5 uur
1.333,4 uur

Curator H.C.M. Hendriks
5,3 uur
Advocaten KBS Advocaten
2,1 uur
Insolventiemedewerkers KBS Advocaten 1,4 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

8,8 uur
2.610,3 uur
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1.
Inventarisatie
1.4
Lopende procedures
Verslag 10
Jumbo
In verband met de naderende verificatievergadering (zie hierna onder
7.5) zal dit de komende verslagperiode ter hand worden genomen.
Verslag 11
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.
Verslag 12
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.
Verslag 13
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.
Verslag 14
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.

Verslag 15

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.
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Breda
Curatoren hebben een voorstel gedaan voor afrekening servicekosten
voor de periode 24 mei 2017 t/m 7 juni 2017.

Verslag 16

Verslag 17

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.
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.

1.6.b Bankgaranties
Verslag 13
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.
Verslag 14
Het onderzoek is nagenoeg afgerond.
Verslag 15
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen claims uit hoofde van
getrokken bankgaranties.
2. Personeel
2.4
Werkzaamheden
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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5.
Bank/Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
Verslag 11
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:

Verslag 12

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

5.6
Eigendomsvoorbehoud
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.
6.

Voortzetten/doorstart
Doorstart
6.3
Beschrijving
Verslag 10
Geen wijzigingen ten opzichte van het achtste openbare verslag.
Verslag 11
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.
Verslag 12
Deze beoordeling is ter hand genomen.
Verslag 13
De beoordeling loopt.
Verslag 14
De discussies met verhuurders zijn afgerond en waar nodig
afgerekend. Resteert nog de afrekening daarvan met (curatoren
van) de doorstarter.
Verslag 15
Curatoren hebben aan de curatoren van de doorstarter een voorstel
tot afrekening toegezonden en zijn in afwachting van een reactie.
Verslag 16
Curatoren hebben nog geen reactie ontvangen van de curatoren
van de doorstarter.
Verslag 17
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.
Verslag 18
Afgerond.
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6.7
Werkzaamheden
Verslag 10
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.
Verslag 11
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.
Verslag 12
Nog niet alle servicekostenafrekeningen zijn akkoord bevonden. Het
ligt in de bedoeling dit in de komende verslagperiode af te ronden.
Verslag 13
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.
Verslag 14
Het onderzoek is afgerond. Aan de rechter-commissaris is
toestemming gevraagd voor het voldoen voor aantal servicekostenafrekeningen die betrekking hebben op de boedelperiode.
Verslag 15
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
7.5
Onbehoorlijk bestuur/rechtmatigheid
Verslag 10
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
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
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Verslag 17
Verslag 18

miljoen.
De onderhandelingen lopen nog.
Curatoren hebben aan de Zwitserse curatoren nadere stukken
gevraagd ter onderbouwing van hun stellingname. Deze zijn
ontvangen en worden onderzocht. Daarna worden de
onderhandelingen voortgezet.

7.6
Paulianeus
Verslag 10
Verslag 11
Verslag 12-18

handelen
Zie hiervoor onder 7.5.
Idem, zie ook hiervoor onder 7.5.
Zie hiervoor onder 7.5.

7.7
Werkzaamheden
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 10
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.492,60.
Verslag 11
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.501,68.
Verslag 12
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.507,73.

Verslag 13

Verslag 14

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.
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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.

Verslag 16

Verslag 17-18

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.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen kosten voldaan met
betrekking tot de opslag van de administratie, aangezien over de
hoogte van de facturen discussie is ontstaan met de afzender.

8.2
Preferente vorderingen van de fiscus
Verslag 10
Afdrachtsvermindering Onderwijs
Het bezwaarschrift is door een door curatoren ingeschakelde fiscalist
gemotiveerd. Curatoren nemen contact op met de Belastingdienst om
de aangelegenheid te bespreken.
Verslag 11
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.

Verslag 12

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

21

Verslag 13

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.
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
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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
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.
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8.3
Preferente vorderingen van het UWV
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 16-18
Geen wijzigingen ten opzichte van het 15e openbare verslag.
8.4
Andere preferente crediteuren
Verslag 10
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.
Verslag 11-13 Geen wijzigingen ten opzichte van het tiende openbare verslag.
Verslag 14
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.
Verslag 15
- 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.
Verslag 16
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.
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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
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.

Verslag 18

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.
Per 22 juni 2021 is via crediteurenlijst.nl een bedrag ad € 18.273,43
ingediend uit hoofde van 11 vorderingen.
Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 9.880,64
ingediend.

8.5
Aantal en bedrag concurrente crediteuren
Verslag 10
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.
Verslag 11
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.
Verslag 12
Geen wijzigingen ten opzichte van het elfde openbare verslag.
Verslag 13
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.
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Verslag 14

Verslag 15

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.

Verslag 17

Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 335.356,57
ingediend, inclusief de hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van
UWV.
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.

Verslag 18

Rechtstreeks bij curatoren zijn 4 vorderingen ad € 335.356,57
ingediend, inclusief de hiervoor onder 8.3 genoemde vordering van
UWV.
Geen wijzigingen ten opzichte van het zeventiende openbare verslag.

8.6
Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 18
Vooralsnog onbekend.
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8.7
Werkzaamheden
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 8-18 Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 18
Vooralsnog onbekend.
10.2 Plan van aanpak
Verslag 10
Zie hiervoor onder 7.5:
- Vorderingen over en weer op gefailleerde Zwitserse holding.
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.
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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:
- 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
Verslag 18

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.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
- Verificatievergadering.

10.3 Indiening volgend verslag
Verslag 18
Over drie maanden.
10.4 Werkzaamheden
Verslag 18
Zie hiervoor onder 10.2.

28

11. Financiële verantwoording
11.1 Tussentijds financieel verslag
Verslag 18
Zie bijlage.
11.2 Mutaties boedelrekening verslagperiode
Verslag 18
Zie tussentijds financieel verslag.
11.3 Saldo boedelrekening
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.
Verslag 18
Per 8 juli 2021: € 3.487.856,53
J. Westerhof en H.C.M. Hendriks, curatoren
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