Openbaar verslag d.d. 7 januari 2021 ex artikel 73a Faillissementswet
Opmerkingen vooraf
Verslag 13
Dit is het dertiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 14
Dit is het veertiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 15
Dit is het vijftiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 16
Dit is het zestiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 17
Dit is het zeventiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 18
Dit is het achttiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 19
Dit is het negentiende verslag in het faillissement van Charles Vögele
(Netherlands) B.V.
Verslag 20
Dit is het twintigste 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
VI. Verslaglegging conform RECOFA
I. INLEIDING
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.
Verslag 16
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 3 oktober 2020 t/m 8 januari 2021.
Verslag 17
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 9 januari 2021 t/m 7 april 2021.
Verslag 18
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 8 april 2021 t/m 8 juli 2021.
Verslag 19
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 9 juli 2021 t/m 8 oktober 2021.
Verslag 20
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen
in het faillissement van CV vanaf 9 oktober 2021 t/m 31 december
2021.
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II. ALGEMENE INFORMATIE OVER CV
Financiering CV
Verslag 7-20 Zie hierna onder 7.5.
III. VOORTZETTING ACTIVITEITEN
Kosten
Verslag 13
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 6.869.243,99 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde dertiende
tussentijdse financiële verslag.
Verslag 14
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 7.624.392,45 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde veertiende
tussentijdse financiële verslag.
Verslag 15
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 7.798.994,14 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde vijftiende
tussentijdse financiële verslag.
Verslag 16
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 11.432.092,73 aan
kosten voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde zestiende
tussentijdse financiële verslag.
Verslag 17-18
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.
Verslag 19
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 11.569.937,98 aan
kosten, boedelvorderingen en preferente vorderingen van de
Belastingdienst voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde
negentiende tussentijdse financiële verslag.
Verslag 20
Curatoren hebben tot op heden een bedrag van € 11.724.435,77 aan
kosten, boedelvorderingen en preferente vorderingen van de
Belastingdienst voldaan. Verwezen wordt naar het bijgevoegde
negentiende tussentijdse financiële verslag.
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VI. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer:

20

Datum:

7 januari 2022

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:

9 oktober 2021 t/m 31 december 2021

Urenbesteding 2 oktober 2021 t/m 31 december 2021:
In verslagperiode:
228,8 uur
Totaal:
4.210,4 uur
Specificatie urenbesteding 2 oktober 2021 t/m 31 december 2021:
Curator J. Westerhof
20,5 uur
Advocaten HVG Law
60,5 uur
Insolventiemedewerkers HVG Law
0,3 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

81,3 uur
1.416,6 uur

Curator H.C.M. Hendriks
96,7 uur
Advocaten KBS Advocaten
19,7 uur
Insolventiemedewerkers KBS Advocaten 31,1 uur
Totaal afgelopen verslagperiode:
Totaal in faillissement:

147,5 uur
2.793,8 uur
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1.
Inventarisatie
1.4
Lopende procedures
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.
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.
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Verslag 19

Verslag 20

Jumbo is, na aandringen van curatoren, zonder tussenkomst van een
advocaat met een reactie gekomen wat betreft de afrekening
servicekosten voor de periode 24 mei 2017 t/m 7 juni 2017 voor het
pand te Breda. Zij stelt zich – wederom – op het standpunt dat haar
vordering in het faillissement hoger is dan waar curatoren thans van
uit gaan. Curatoren vervolgen de gesprekken hierover met Jumbo.
Met betrekking tot het van Jumbo gehuurde pand te Breda is
overeenstemming bereikt. Partijen zijn overeengekomen dat de
servicekostenafrekening over de periode april t/m 23 mei 2017
uitkomt op een bedrag van € 4.217,22. Curatoren hebben dit bedrag
met toestemming van de rechter-commissaris aan Jumbo voldaan.
Verder is er dan nog de vordering ad € 184.928,88 in de
vrijwaringsprocedure. Curatoren plaatsen deze vordering op de lijst
der voorlopig erkende vorderingen.

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.
5.
Bank/Zekerheden
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 20
De boedelvordering van het gefailleerde Charles Vögele Mode AG uit
hoofde van eigendomsvoorbehoud ad (€ 157.311,16 minus 10%
boedelbijdrage) € 141.580,04 is met toestemming van de rechtercommissaris voldaan aan de (curatoren van de rechtsopvolger van)
Charles Vögele Mode AG.
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6.

Voortzetten/doorstart
Doorstart
6.3
Beschrijving
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.
6.7
Werkzaamheden
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 13
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.
Verslag 14
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.
Verslag 15
Curatoren hebben aan de Zwitserse curatoren een conceptvoorstel
gedaan met uitnodiging voor een video-conferentie. Deze is nog niet
ingepland.
Verslag 16
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
miljoen.
Verslag 17
De onderhandelingen lopen nog.
Verslag 18
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.
Verslag 19
De onderhandelingen lopen nog. Op een voorstel van de Nederlandse
curatoren hebben de Zwitserse curatoren een tegenvoorstel gedaan.
Curatoren beraden zich hierover.

Verslag 20

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor een budget
ten behoeve van het vertalen van juridische stukken. Daarnaast is
met toestemming van de rechter-commissaris de heer J.J.V. Arends
ingeschakeld. Hij spreekt vloeiend Duits, is een ervaren
onderhandelaar en ondersteunt de curatoren daarbij.
In deze verslagperiode hebben een aantal videoconferenties
plaatsgevonden tussen de Zwitserse en Nederlandse curatoren.
Partijen zijn elkaar genaderd en getracht wordt nog steeds tot een
vergelijk te komen.

7.6
Paulianeus handelen
Verslag 12-20
Zie hiervoor onder 7.5.
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8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
Verslag 13
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verhoogd naar € 2.510,75.

Verslag 14

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.

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.

Verslag 19

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.
ClaimsAgent: geen wijzigingen ten opzichte van het vijftiende
openbare verslag.
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Verslag 20

De partij waar administratie is opgeslagen, heeft haar facturen over
de afgelopen periode naar beneden bijgesteld. Deze zijn inmiddels
vanaf de boedelrekening voldaan.
ClaimsAgent heeft haar vordering voor het gebruik van
crediteurenlijst.nl verlaagd naar € 2.501,68.

8.2
Preferente vorderingen van de fiscus
Verslag 13
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
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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
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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Verslag 19
Verslag 20

Curatoren hebben in voorbereiding een aangifte ex artikel 29 lid 7 Wet
OB.
Geen wijzigingen ten opzichte van het 19e openbare verslag.

8.3
Preferente vorderingen van het UWV
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 16-20 Geen wijzigingen ten opzichte van het 15e openbare verslag.
8.4
Andere preferente crediteuren
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.
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,-.
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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

Verslag 19
Verslag 20

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.
Geen wijzigingen ten opzichte van het achttiende openbare verslag.
Met een aantal crediteuren is, in het licht van de te houden
verificatievergadering, nader gecorrespondeerd over hun
vorderingen. Een en ander heeft geleid tot wijzingen in de
crediteurenlijst. In het volgende openbare verslag zal hier nader op
worden ingegaan.

8.5
Aantal en bedrag concurrente crediteuren
Verslag 13
Per 1 april 2020 zijn via crediteurenlijst.nl 226 vorderingen ingediend
met een totaalbedrag van € 70.096.645,74.

Verslag 14

Verslag 15

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.
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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 18-19
Verslag 20

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.
Met een aantal crediteuren is, in het licht van de te houden
verificatievergadering, gecorrespondeerd over hun vorderingen. Een
en ander heeft geleid tot wijzingen in de crediteurenlijst. Een viertal
vorderingen zijn afgenomen met een totaalbedrag van circa
€ 262.000,-. Daarnaast vindt nog debat plaats met vier crediteuren
over hun positie. De Zwitserse curatoren hebben een concurrente
vordering ad circa € 317.000,- uit hoofde van bankgaranties.

8.6
Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 20
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 8-20 Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 20
Vooralsnog onbekend.
10.2 Plan van aanpak
Verslag 13
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
Verslag 19

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.
- Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
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Verslag 20

-

Verificatievergadering.
Onderhandelingen Zwitserse curatoren;
Correspondentie met crediteuren;
Verificatievergadering.

10.3 Indiening volgend verslag
Verslag 20
Over drie maanden.
10.4 Werkzaamheden
Verslag 20
Zie hiervoor onder 10.2.
11. Financiële verantwoording
11.1 Tussentijds financieel verslag
Verslag 20
Zie bijlage.
11.2 Mutaties boedelrekening verslagperiode
Verslag 20
Zie tussentijds financieel verslag.
11.3 Saldo boedelrekening
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
Verslag 19
Per 5 oktober 2021: € 3.471.396,29.
Verslag 20
Per 31 december 2021: € 3.314.137,89
J. Westerhof en H.C.M. Hendriks, curatoren
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