Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

13
14-07-2022
F.16/19/352
NL:TZ:0000107309:F001
25-06-2019

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr H. Dulack
mr M.J. Cools

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vidrea Retail B.V. tevens h.o.d.n. Miller & Monroe

21-08-2019
1

Dit verslag betreft geen (volledig) tw eede verslag maar een correctieverslag.

02-10-2019
2

en Victory and Dreams Holding B.V. (VDH)

02-10-2020
6

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
Op 15 april 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vidrea Retail B.V. (KvK
68242441), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te (3621 ZA)
Breukelen aan De Corridor 27, voorlopig surseance van betaling verleend met
benoeming van mr. P.A.M. Penders, later opgevolgd door mr. C.J. Hofman tot
rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.J. Cools tot bew indvoerder.
Bij beschikking van 19 juni 2019 is mr. H. Dulack aangesteld tot bew indvoerder.
Bij beschikking d.d. 25 juni 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken
van het faillissement met benoeming van mr. C.J. Hofman tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. H. Dulack en mr. M.J. Cools tot curator.

21-08-2019
1

Ter gelegenheid van de algemene aandeelhoudersvergadering van 26
november 2019 is Mortenson Holding B.V. - nadat hij in de gelegenheid is
gesteld daarover advies te geven - als bestuurder van Vidrea Retail B.V.
ontslagen.

03-01-2020
3

Over de voortgang in de faillissementen van Vidrea Retail B.V. en Victory &
Dreams Holding B.V. w ordt vanaf verslag 3. geconsolideerd verslag gedaan De
ondernemingsgegevens van Victory & Dreams Holding B.V. zijn te vinden in het
verslag van dat faillissement onder vindplaats NL:TZ:0000107309:F002

02-04-2020
4

Over de voortgang in de faillissementen van Vidrea Retail B.V. en Victory &
Dreams Holding B.V. w ordt vanaf verslag 3. geconsolideerd verslag gedaan De
ondernemingsgegevens, de crediteurengegevens en de financiële gegevens
van de boedel van Victory & Dreams Holding B.V. zijn als bijlagen te vinden in
het verslag van dat faillissement onder vindplaats NL:TZ:0000107309:F002

02-07-2020
5

Over de voortgang in de faillissementen van Vidrea Retail B.V. en Victory and
Dreams Holding B.V. w ordt vanaf verslag 3 geconsolideerd verslag gedaan.
Voor de (ondernemings)gegevens ter zake Victory and Dreams Holding B.V. voor zover niet vermeld in dit verslag - w ordt verw ezen naar verslag 2 van
Victory and Dreams Holding B.V. (vindplaats NL:TZ:0000107309:F002).

02-10-2020
6

Activiteiten onderneming
W inkels in bovenkleding en mode-artikelen/het exploiteren van een
handelshuis in de mode- en confectie-industrie.

21-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 37.533.000,00

€ -3.562.000,00

€ 34.707.000,00

2017

€ 31.672.000,00

€ 499.000,00

€ 16.627.000,00

Toelichting financiële gegevens
In de periode van de voorlopig verleende surseance van betaling (15 april t/m
24 juni 2019) is een negatief exploitatieresultaat behaald van ruim € 2,7 mln.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-01-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
550

21-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 283.521,96

21-08-2019
1

€ 1.721.562,74

03-01-2020
3

Toelichting
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekening per 19 december 2019.

€ 1.563.475,33

02-04-2020
4

Toelichting
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekening per 25 maart 2020.

€ 311.736,48

02-07-2020
5

Toelichting
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekening per 16 juni 2020.

€ 304.499,89

02-10-2020
6

Toelichting
Vidrea: € 270.784,44
VDH: € 33.715,45
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 28 september 2020.

€ 889.288,77

14-01-2021
7

Toelichting
Vidrea: € 855.618,70
VDH: € 33.670,07
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 22 december 2020.

€ 311.850,65

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea: € 245.521,78
VDH: €66.328,87
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 8 maart 2021.

€ 269.506,13
Toelichting

14-07-2021
9

Vidrea: € 203.177,26
VDH: € 66.328,87
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 5 juli 2021.

€ 305.505,87

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea: € 239.177,00
VDH: € 66.328,87
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 4 oktober 2021.

€ 384.806,22

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea: € 318.477,35
VDH: € 66.328,87
Dit betreft het saldo van de faillissementsrekeningen per 10 januari 2022

€ 363.962,11

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea: € 297.759,35
VDH: € 66.202,76

€ 329.128,64

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea: € 276.902,33
VDH: € 52.226,31

Verslagperiode
van
10-6-2019

21-08-2019
1

t/m
11-8-2019
van
12-8-2019

03-01-2020
3

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

02-04-2020
4

t/m
31-3-2020
van

02-07-2020

1-4-2020

5

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

02-10-2020
6

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

14-01-2021
7

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

14-04-2021
8

t/m
11-4-2021
van
12-4-2021

14-07-2021
9

t/m
11-7-2021
van
12-7-2021

15-10-2021
10

t/m
10-10-2021
van
11-10-2021

15-01-2022
11

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022

14-04-2022
12

t/m
10-4-2022
van
11-4-2022
t/m
10-7-2022

Bestede uren

14-07-2022
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

929 uur 21 min

2

0 uur 6 min

3

2.363 uur 6 min

4

972 uur 15 min

5

364 uur 18 min

6

348 uur 36 min

7

190 uur 36 min

8

229 uur 36 min

9

374 uur 17 min

10

233 uur 36 min

11

279 uur 24 min

12

273 uur 0 min

13

187 uur 36 min

totaal

6.745 uur 47 min

Toelichting bestede uren
Het betreft de bestede uren van 25 juni 2019 t/m 11 augustus 2019.

21-08-2019
1

Het betreft de bestede uren van 12 augustus 2019 t/m 18 december 2019

03-01-2020
3

Het betreft de bestede uren van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020.

14-01-2021
7

Het betreft de bestede uren van 12 april 2021 t/m 11 juli 2021.

14-07-2021
9

Het betreft de bestede uren van 12 juli 2021 t/m 10 oktober 2021.

15-10-2021
10

Het betreft de bestede uren van 11 oktober 2021 t/m 31 december 2021

15-01-2022
11

Het betreft de bestede uren van 01-01-2022 t/m 10-04-2022

14-04-2022
12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Van 8 maart 2017 tot 9 juni 2017 w as Mellestex B.V. alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van Vidrea Retail B.V. (hierna: 'Vldrea").

21-08-2019
1

Vanaf 9 juni 2017 tot 10 december 2018 w as Victory and Dreams Holding B.V.
enig bestuurder van Vidrea.
Sinds 10 december 2018 is Mortenson Holding B.V gevestigd te Breukelen
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Vidrea.
De bestuurders van Mortenson Holding B.V. zijn:
1. Alexander Hes (alleen zelfstandig bevoegd) en
2. Nesia Holding B.V. (alleen zelfstandig bevoegd) (KvK 32073302),
eveneens gevestigd te Breukelen.
Alleen/zelfstandig bestuurder van Nesia Holding B.V. ( KvK 32073302) is
Alexander Hes.

1.2 Lopende procedures
De lopende procedures tegen Vidrea zijn geschorst door het faillissement.

21-08-2019
1

Vidrea is als eiser betrokken in een procedure samen met W itteveen Retail B.V.
tegen PayfiX B.V. en PayfiX Factoring B.V. Curatoren beraden zich of zij deze
procedure overnemen.
Curatoren hebben de procedure tegen Payfix B.V. en Payfix Factoring B.V. niet
overgenomen.

02-04-2020
4

zie hierna onder hoofdstuk 9.

14-07-2021
9

zie hierna onder hoofdstuk 9.

15-10-2021
10

zie hoofdstuk 9.

15-01-2022
11

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen van Vidrea zijn voortgezet voor zover nodig voor de
voortzetting van de exploitatie.

21-08-2019
1

1.4 Huur
Vidrea huurt een 72 tal w inkelruimtes verspreid over het land.
De huurverlichtingen bedragen per maand — globaal - € 700.000,Vidrea heeft de huur niet opgezegd. Inmiddels hebben de verhuurders van 37
panden de huurovereenkomst opgezegd.

21-08-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende (circa 30) w inkelruimten
ontruimd en opgeleverd aan de eigenaren.

02-04-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak van het faillissement is volgens het bestuur gelegen in het
feit dat financiers niet bereid bleken aanvullende financiering te verstrekken.
Tevens w erd op 1 maart 2019 een vorläufiges Insolvenzverfahren geopend ten
aanzien van haar zusteronderneming Vidrea Deutschland GmbH. Vidrea
leverde kleding door aan Vidrea Deutschland en is door de opening van de
insolventieprocedure in Duitsland in liquiditeitsnood gekomen.

21-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
550

21-08-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-08-2019
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-12-2021

550

totaal

550

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op maandag 3 juli 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden w aar het
personeel door curatoren is toegesproken. Curatoren hebben het personeel
geïnformeerd over de stand van zaken en over de voortzetting van de
activiteiten. Tijdens deze bijeenkomst heeft het UW V een toelichting gegeven
op de loongarantieregeling. Alle w erknemers zijn met toestemming van de
rechter-commissaris ontslagen tegen 1 augustus 2019. Een beperkt aantal
w erknemers blijft ook na die datum in dienst om curatoren te assisteren bij de
afw ikkeling van dit faillissement.

21-08-2019
1

Inmiddels zijn alle w erknemers uit dienst getreden.

02-10-2020
6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

21-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

21-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

materiele vaste activa

€ 710.086,41

€ 144.888,86

totaal

€ 710.086,41

€ 144.888,86

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bedrijfsinventaris;
W inkelinventaris w aaronder kassaregisters;
Magazijninventaris;
Kantoorinventaris;
Vrachtw agen(s).
Personen auto's w orden geleased.

21-08-2019
1

Nu geen doorstart is gerealiseerd zijn/w orden de bedrijfsmiddelen bestens
verkocht.
Diverse w inkelinventarissen (exclusief de kassaregisters) zijn ter gelegenheid
van de ontruiming verkocht aan de w inkeleigenaar;
De overige w inkel-, kantoor- en magazijninventarissen en de vrachtw agen
w orden opgeslagen en zo spoedig mogelijk openbaar geveild.

03-01-2020
3

in de afgelopen verslagperiode zijn w inkelinventarissen geveild via een
internetveiling.

02-04-2020
4

De opbrengst van de bedrijfsmiddelen zijn verantw oord in het bijgevoegde
TFV.
In het volgende (5e) verslag w orden de opbrengsten uitgesplitst naar rubriek
(materiële vaste activa, voorraden etc.)
Als in verslag nr. 4 aangegeven zijn de ontvangsten in dit 5e verslag
uitgesplitst naar de voorgeschreven rubrieken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

02-07-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemrecht van de fiscus w ordt gerespecteerd.

03-01-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventarisgoederen zullen w orden verkocht zodra vaststaat dat definitief
niet verder w ordt geëxploiteerd. De geleasete personenauto's zijn grotendeels
ingeleverd.

21-08-2019
1

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

14-01-2021
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden

€ 1.350.117,73

totaal

€ 1.350.117,73

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden kleding in:

21-08-2019
1

De w inkels
De magazijnen te Veenendaal (tijdens surseance gesloten) W aalw ijk en
Nijmegen w aarbij Nijmegen een aan een derde toebehorend w arehouse
betreft, die retentierecht/vuistpand claimt.
W inkels.
In de afgelopen verslagperiode zijn 47 w inkels ontruimd.
De voorraden kleding (gemiddeld 5.000 stuks per w inkel) zijn naar een
centrale opslagplaats getransporteerd.

03-01-2020
3

W aalw ijk.
De voorraden van gefailleerde, die zich bij haar zustervennootschap W itteveen
Retail te W aalw ijk bevonden, zijn deels verkocht via de curator van W itteveen
Retail B.V., die op 29 november 2019 in staat van faillissement w erd verklaard.
Het resterende zich in W aalw ijk bevindende deel van de voorraad kleding van
gefailleerde w ordt naar verw achting spoedig vrijgegeven.
Nijmegen.
Ten aanzien van de voorraad kleding van gefailleerde (circa 202.000 stuks) die
zich in Nijmegen bevindt bij een derde, heeft die derde in de afgelopen
verslagperiode een verzoek tot onderhandse verkoop ex artikel 3:251 BW
ingediend bij de rechtbank Arnhem. Dit verzoek is afgew ezen. (Zie hoofdstuk 9
procedures).
Curatoren hebben deze voorraad inmiddels opgeëist uit hoofde van artikel 60
lid 2 Fw .
Mocht deze voorraad onverhoopt niet vrijw illig w orden afgegeven, dan zullen
curatoren hiervoor helaas rechtsmiddelen moeten aanw enden.
W inkels.
In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende w inkels (van de totaal 72)
ontruimd en aan de eigenaren opgeleverd. De uit de w inkels naar een centrale

02-04-2020
4

opslagplaats vervoerde kleding is verkocht en in januari 2020 geleverd aan de
koper.
W aalw ijk.
De restvoorraad van Vidrea die zich bevond in de magazijnen van W itteveen
zijn in de verslagperiode vrijgegeven, naar de centrale opslag vervoerd en van
daaruit door curatoren verkocht tezamen met de w inkelvoorraad.
Nijmegen.
Het opslagbedrijf heeft gew eigerd gehoor te geven aan het 60 lid 2 FW verzoek van curatoren.
Omdat deze voorraad door curatoren is verkocht, w erd de afgifte in kort
geding opgeëist. Bij vonnis d.d. 3 maart 2020 is het verzoek tot afgifte
toegew ezen op verbeurte van een dw angsom van € 3.000,- per dag.
Hierover meer onder hoofdstuk 5.
Nijmegen.
De voorraad die zich in opslag bevond in Nijmegen is verkocht, maar de
levering heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. De
koper heeft inmiddels afspraken omtrent de levering gemaakt met het
opslagbedrijf zodat de verw achting is dat de levering op korte termijn kan
w orden voltooid.

02-07-2020
5

De levering is voltooid.

02-10-2020
6

Alle voorraden zijn verkocht. Dat geldt ook voor de voorraad die zich bij het
opslagbedrijf in Nijmegen bevond. De opbrengst ad EURO 375.000 staat op
een derdengeldrekening. Op de opbrengst w ordt aanspraak gemaakt door het
opslagbedrijf op grond van retentierecht, leveranciers op basis van hun
eigendomsvoorbehoud en een pandhouder. Zie ook 5.4.

14-01-2021
7

Curatoren hebben van het opslagbedrijf vernomen dat op 6 januari 2021 een
verzoekschrift tot het treffen van een rangregeling zou zijn ingediend bij de
rechtbank. Tot op heden hebben zij geen uitnodiging ontvangen om zich als
belanghebbende te stellen in die procedure. Zie ook 5.4.

14-04-2021
8

Nadat curatoren als belanghebbenden vruchteloos hebben gew acht op een
uitnodiging voor de procedure tot het vaststellen van een rangregeling die
door het opslagbedrijf aanhangig zou zijn gemaakt, hebben zij zelf een
verzoekschrift tot het bepalen van een rangregeling ingediend. Dit verzoek is als voorgeschreven - aanhangig voor de rechtbank Midden Nederland. Zie ook
hierna onder 5.4.

14-07-2021
9

Het w achten is op de bepaling van een mondelinge behandeling door de
rechtbank Midden Nederland. Verhinderdata zijn opgevraagd en doorgegeven.

15-10-2021
10

In het door curatoren ingediende verzoek tot het vaststellen van een
rangregeling t.a.v. de opbrengst van verpande voorraad vond voor de
rechtbank Midden Nederland een zitting plaats op 9 december 2021.
Belanghebbenden w aren - afgezien van curatoren - het opslagbedrijf dat een
beroep deed op een vuistpandrecht.
Partijen zijn ter zitting tot een vergelijk gekomen.
Het deel van de opbrengst dat aan de boedel ten goede is gekomen is
verw erkt in het tussentijds financieel verslag dat aan dit verslag is gehecht.

15-01-2022
11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W inkels.
De verkoop van de w inkelvoorraden is voortgezet tijdens het faillissement. In
de periode van de surseance en de periode van faillissement tot aan de
voorlopige sluiting aan het einde van de opzegtermijn (31 juli 2019) is voor
globaal € 1.9 mln excl. BTW aan inkoopw aarde van EVB leveranciers verkocht.
Per 31 juli 2019 bedraagt de w inkelvoorraad w aarop EVB rechten rusten bij
benadering € 2,5 mln aan inkoopw aarde
Magazijnen;
Veenendaal.
Het magazijn w erd gehuurd en de huur voor surseance beëindigd. Gedurende
de surseance van betaling is het magazijn te Veenendaal ontruimd en is de
zich aldaar bevindende voorraad naar het magazijn te W aalw ijk (en de
w inkels) gebracht.
W aalw ijk.
Het magazijn te W aalw ijk w ordt gehuurd door W itteveen. Na het faillissement
heeft W itteveen aan de w erknemers van Vidrea de toegang gew eigerd
w aardoor aldaar gelegen voorraden van Vidrea niet meer kon w orden
uitgeleverd.
Nijmegen.
Volgens Vidrea w ordt deze magazijnruimte van een derde gehuurd.
Deze derde is van oordeel dat het om opslag gaat en de voorw aarden voor
opslag van toepassing zijn. Uit hoofde van die voorw aarden w ordt
retentierecht/vuistpand geclaimd.
Vidrea heeft tegen deze derde een kort geding tot afgifte van de voorraden
aangespannen dat op 24 mei 2019 heeft gediend. Bij vonnis w erd op 11 juni
2019 heeft de kantonrechter de vordering van Vidrea afgew ezen. Tot dusverre
is de situatie ongew ijzigd gebleven. Voor Vidrea w as er geen belang om deze
voorraden af te nemen gelet op de kosten die dat met zich mee zou brengen.

21-08-2019
1

Ten aanzien van het magazijn in W aalw ijk geldt dat W itteveen de curatoren
heeft gevraagd om de aldaar gelegen voorraden op te halen. W itteveen is
evenw el niet (meer) bereid de voorraden vrij te geven dan nadat curatoren
daarvoor opslagkosten hebben voldaan. Aan de voldoening van opslagkosten
liggen geen afspraken of een overeenkomst ten grondslag. Hierdoor is een
patstelling ontstaan. De voorraden van Vidrea zijn derhalve nog niet
vrijgegeven door W itteveen.

02-10-2019
2

zie hiervoor onder 3.6.

03-01-2020
3

zie hiervoor onder 3.6.

02-04-2020
4

Curatoren zullen nog tijd moeten betsteden aan de verdeling van de
opbrengst van "Nijmegen".

14-01-2021
7

Het w achten is op de hiervoor onder 3.6 vermelde rangregeling voordat de
opbrengst kan w orden verdeeld onder de belanghebbenden.

14-04-2021
8

Curatoren hebben in de verslagperiode zelf bij de rechtbank Midden Nederland
een rangregeling gevraagd ter verdeling van de opbrengst onder de
belanghebbenden.

14-07-2021
9

Er is door één belanghebbende gereageerd op het door curatoren aanhangig
gemaakte verzoek voor een rangregeling.

15-10-2021
10

Het w achten is op de bepaling van een mondelinge behandeling van het
verzoek.
Zie hiervoor onder 3.6.

15-01-2022
11

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorschot kosten
totaal

Boedelbijdrage
€ 1.498.289,96

€ 0,00

€ 1.498.289,96

Toelichting andere activa
W ebshop;
W ebsite:
De merknaam Miller & Monroe is eigendom van de Holding.

21-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

rekening courant vorderingen op gelieerde
vennootschappen
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De debiteuren bestaan hoofdzakelijk uit rekening courantverhoudingen met
groepsmaatschappijen. Deze zijn relevant maar daaromtrent bestaat verschil
van mening. Daarom w ordt daarover in dit stadium niet verder gerapporteerd.

21-08-2019
1

Rekening Courant vorderingen.

03-01-2020
3

W itteveen Retail B.V.
Gefailleerde fungeerde als centraal inkoopbureau en heeft uit dien hoofde een
vordering van circa € 8,7 mln op haar zustervennootschap W itteveen Retail
B.V. w egens geleverde maar onbetaald gebleven leveranties van kleding. Deze
vordering vormde voor curatoren reden om het faillissement van W itteveen
Retail BV aan te vragen. Nadat deze aanvrage in eerste instantie door de
rechtbank Amsterdam w erd afgew ezen, zijn curatoren in hoger beroep
gekomen bij het Gerechtshof te Amsterdam (zie hoofdstuk 9 procedures).
Op 26 november 2019 - voordat het hoger beroep w erd behandeld - heeft
W itteveen Retail BV voorlopige surseance van betaling aangevraagd en
gekregen. Op 29 november w erd W itteveen Retail BV in staat van faillissement
verklaard. Tot curator w erd benoemd mr J. Molkenboer te Tilburg. Curatoren
hebben de vordering op W itteveen Retail bij diens boedel aangemeld of
melden die nog aan.
Victory & Dreams Holding BV.
In de administratie van gefailleerde staat een vordering op Victory & Dreams
Holding B.V.
Bovendien heeft deze vennootschap in april 2019 een bedrag van € 2,5 mln.
ten behoeve van gefailleerde in ontvangst genomen, maar onder zich
gehouden. Victory & Dreams Holding BV pretendeerde een tegenvordering op
gefailleerde w aarmee zij de ontvangst zou hebben verrekend. De vordering in
de boeken van gefailleerde vormde voor curatoren reden om het faillissement
van Victory & Dreams Holding BV aan te vragen. Het faillissement w erd door de
rechtbank Amsterdam uitgesproken op 26 september 2019 en door het
gerechtshof Amsterdam bekrachtigd in zijn arrest van 22 november 2019.
Ten aanzien van de overige rekening courant vorderingen doen curatoren
nader onderzoek.
In aanvulling op de reeds vermelde rekening courant vorderingen verdient
vermelding dat Victory & Dreams Holding B.V. een aanmerkelijke vordering
heeft op Vidrea Buying B.V.
Vidrea Buying B.V. is in gebreke die vordering te voldoen. Curatoren vroegen
daarom het faillissement van Vidrea Buying aan. Dat is in eerste instantie
afgew ezen. Curatoren zijn in hoger beroep gegaan (zie hierna onder 9.).

02-04-2020
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De rekening courant verhoudingen van gefailleerde met haar moeder-, zusteren overige gelieerde vennootschappen blijven onder de aandacht van
curatoren.
Victory & Dreams Holding BV.
Tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 22 november 2019 is
cassatie beroep ingesteld.

02-10-2020
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Het cassatie beroep is afgew ezen.

14-01-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De rekening courant verhoudingen van gefailleerde met haar moeder-, zusteren overige gelieerde vennootschappen blijven onder de aandacht van
curatoren.

02-07-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 268.804.427,00

21-08-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft verstrekt
Een rekening courant faciliteit ad € 1.750.000,-;
Een obligofaciliteit ad € 750.000,-.
De bank heeft het krediet d.d. 10 april 2019 opgezegd op w elk moment zij €
2.688.044,27 van Vidrea te vorderen had. Een deel van de uitstaande som
betreft een garantie ter hoogte van € 500.000,- die zeker gesteld is door
creditgelden op een geblokkeerde rekening.
De bew indvoerder heeft voor de surseanceperiode met de bank afgesproken
dat de bank w ekelijks een bedrag ad € 100.000,- betaald kreeg op haar
vordering, w aartegenover de bank ermee instemde dat de aan haar verpande
voorraden tijdens de surseance middels de normale bedrijfsvoering w erden
verkocht Op deze w ijze is een deel van de vordering van de bank afgelost. In
de optiek van curatoren is deze afspraak uitsluitend gemaakt voor de
surseanceperiode, althans de periode w aarin de bedrijfsvoering normaal w erd
voortgezet. Daarna niet meer.
Vidrea Holding B.V. stelt dat zij een vordering heeft op Vidrea en dat zij ter
zake die vordering een tw eede pandrecht heeft. Curatoren betw isten evenw el
dat Vidrea Holding B.V. enige vordering heeft.

€ 2.688.044,27

02-10-2019
2

€ 2.688.044,27

02-07-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is afgenomen door het uitw innen van haar
zekerheden. Het restantbedrag is curatoren niet bekend.

€ 2.688.044,27
Toelichting vordering van bank(en)
Vidrea
De bank stelt zich op het standpunt dat deze regeling van kracht is gebleven
tijdens faillissement. De opbrengst van de exploitatie tijdens faillissement
kw am binnen op een speciaal daartoe geopende rekening De bank heeft van

02-10-2020
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deze rekening eigenmachtig een bedrag van plm 1,2 mio verrekend met haar
vordering. Curatoren zijn met de bank in overleg om een oplossing te vinden.
Eventueel zal hierover w orden geprocedeerd.
Zodra een regeling met de bank is bereikt, zal duidelijk w orden w at de hoogte
van de vordering is.
VDH
1. De vennootschap is samen met Vidrea Retail B.V. hoofdelijk aansprakelijk
voor de schuld aan ABNAMRO w egens een kredietfaciliteit en een
garantiefaciliteit w aarvan de rest-omvang nog niet is bepaald nu ABNAMRO bij
Vidrea Retail B.V. saldo compensatie heeft toegepast die door curatoren w ordt
betw ist;
2. Jegens GBE Deutschland GmbH & Co KG ("GBE") is de vennootschap
aansprakelijk voor een lening van € 3.000.000,00 aan Vidrea Deutschland
GmbH , een 100% dochter van Victory & Deams Germany GmbH, die een
dochter is van de vennootschap;
3. De vennootschap is uit hoofde van een solidariteitsverklaring jegens
Atradius aansprakelijk voor de schuld van Vidrea Retail B.V. ad € 1.712.438.

Toelichting vordering van bank(en)

14-01-2021
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Curatoren hebben een regeling bereikt met ABN AMRO bank, inhoudende dat
de bank EUR 525.000 betaalt en haar restvordering heeft overgedragen aan
VDH nadat zij VDH uit haar hoofdelijkheid had ontslagen.

Toelichting vordering van bank(en)

14-04-2021
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De boedel van VDH, die de positie van ABNAMRO als crediteur en pandhouder
heeft overgenomen, w int de aan haar overgedragen zekerhedenpositie uit en
komt t.z.t. op als concurrente crediteur van Vidrea Retail B.V. voor het niet door
zekerheden gedekte deel van de vordering.

5.2 Leasecontracten
Er loopt een leasecontract voor 22 personenauto's met een leaseverplichting
van € 23.622,81 excl. BTW en excl. brandstof per maand. De leaseauto's zijn
inmiddels teruggegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden

21-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrecht op:
Voorraden en inventaris;
Het merkenrecht Miller & Monroe;
Een borgstelling van een privé persoon ter hoogte van € 50.000,-;
Een hoofdelijke verbondenheid van de Holding;
Een achterstelling van de vordering van de Holding op Vidrea Retail B.V.

21-08-2019
1

VDH

02-10-2020
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1. de ABNAMRO heeft van de vennootschap bedongen:
een pandrecht op het merk Miller & Monroe; een achterstelling van de
lening van de vennootschap aan Vidrea Retail B.V. tot € 1.500.000,00;
2. jegens GA Europe Cooperative UA is door de vennootschap een
pandrecht verleend op het merk W itteveen;
3. de vennootschap heeft garanties gegeven aan diverse verhuurders van
w inkelruimte voor de betaling van huur door Vidrea Retail B.V.
4. de vennootschap heeft garanties gegeven aan diverse verhuurders van
w inkelruimte voor de betaling van huur door W itteveen Retail B.V.
5. de vennootschap heeft een solidariteitsverklaring aan Atradius gegeven
voor alle schulden van Vidrea Retail B.V.

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft het pandrecht op de voorraden aangetoond en heeft ingestemd
met de reguliere continuering van de verkoop ervan tegen afdracht van een
bedrag van € 100.000,- per w eek uit de gerealiseerde omzet. Tot en met w eek
22 is aan deze afdracht voldaan.

21-08-2019
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Met de bank bestaat verschil van inzicht over toegepaste saldocompensatie.
De uitkomst hiervan vergt (nog) enige tijd.

02-04-2020
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Curatoren hebben de bank uitgenodigd het bedrag dat ten onrechte als gevolg
van saldocompensatie naar haar is gevloeid te storneren aan de boedel.

02-07-2020
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Zie 5.1.

02-10-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vele leveranciers claimen hun goederen te hebben geleverd onder EVB of
verlengd EVB.
Bij deze leveranciers zijn onderliggende bescheiden opgevraagd om hun
aanspraken te kunnen verifiëren en veiligstellen. Tijdens de surseance zijn
w ekelijks bedragen (totaal € 748.000) uit de verkoopopbrengst afgezonderd
ten behoeve van de rechten van de EVB houders.
Tijdens de surseance is de assistentie van NTAB ingeschakeld om de
voorraadbew egingen te volgen/controleren teneinde de rechten van de
leveranciers te kunnen honoreren.
Tijdens het faillissement heeft NTAB haar w erkzaamheden voortgezet die vele
w eken in beslag hebben genomen.

1. Verkopen tijdens surseance periode:
Bij brief van 20 augustus 2019 zijn de EVB-houders geïnformeerd over de

21-08-2019
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03-01-2020
3

hoogte van de verkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen gedurende de surseance periode. Voor de betaling van deze
goederen w as een bedrag gereserveerd van
€ 748.289,96. Door het Nederlands Taxatie en Adviesbureau ('NTAB') is
op basis van de gegevens uit de kassasystemen vastgesteld dat in
totaal een inkoopw aarde van afgerond € 1,2 miljoen is verkocht w aarop
een eigendomsvoorbehoud w erd geclaimd. Niet alle claims op
eigendomsvoorbehoud konden echter w orden gehonoreerd. Van de € 1,2
mln. is voor een inkoopw aarde van € 1 mln. het eigendomsvoorbehoud
aangetoond. Dit betekende dat de EVB houders circa 75% van de
inkoopw aarde van hun goederen tegemoet konden zien. In het TFV dat
aan dit verslag is gehecht w ordt verantw oording afgelegd over de
uitkering hiervan aan EVB houders.
Toelichting: De exploitatie gedurende de surseance periode is zeer
verlieslatend gew eest. In deze periode is een negatieve opbrengst van circa €
2,7 mln. gerealiseerd. Vanw ege deze situatie zijn curatoren niet in staat om
een hoger percentage aan te bieden. De bew indvoerders hebben destijds
alles in het w erk gesteld om de verliezen te voorkomen en om omzetting van
de surseance in een faillissement nagestreefd. De directie heeft zich tegen die
omzettingsverzoeken verzet en de exploitatie tegen de zin van de
bew indvoerders voortgezet. Hierdoor liet de omzetting enige tijd op zich
w achten. Om deze reden stellen curatoren zich op het standpunt dat de
boedel niet kan w orden aangesproken voor meer dan hetgeen door de directie
is gereserveerd.
1. Verkopen tijdens faillissementsperiode tot aan de sluiting van de w inkels
per 31 juli 2019:
In deze periode zijn de w inkels open gebleven en is de verkoop
voortgezet om in het belang van personeel, verhuurders én leveranciers
de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken. Een doorstart is niet
gerealiseerd en de w inkels zijn met ingang van 1 augustus 2019
gesloten.
Door het NTAB is vastgesteld dat er in deze periode € 637.361,28 aan onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verkocht. Uit de opbrengst van
deze verkopen dienen – naast de vergoeding van de kostprijs aan de EVB
houders – de faillissementskosten te w orden voldaan, bestaande uit onder
meer de kosten van de (ontruiming van de) w inkels, opslag, taxaties,
verzekeringen, gas, w ater, licht, beveiliging, transport, accountantskosten en
personeelskosten van Vidrea w erknemers, die na de opzegtermijn in dienst
zijn getreden van de boedel en zo meer.
Zolang niet vaststaat of deze boedelkosten – die dagelijks toenemen vanw ege
de ook in januari 2020 voort te zetten ontruiming van de w inkels – kunnen
w orden voldaan uit de opbrengsten, konden curatoren geen betaling doen aan
de EVB houders. Curatoren hebben gezocht naar een oplossing en hebben
een aanbod gedaan dat echter door een enkele EVB houder is aanvaard.
Evenmin gingen EVB houders in op het aanbod om hun goederen op te halen.
Hierdoor liepen en lopen de kosten van transport en opslag hoog op.
1. Resterende voorraad:
De inmiddels elders opgeslagen voorraad uit de ontruimde w inkels is in
december 2019 verkocht onder verschillende opschortende voorw aarden.
Curatoren verw achten deze verkoop in januari 2020 te effectueren.
2. Voorraad bij een derde:
Een deel van de voorraad van Vidrea Retail ligt bij een derde. Curatoren
hebben ook voor deze voorraad een koper en hebben deze voorraad
opgeëist uit hoofde van artikel 60 lid 2 FW ..
3. Voorraad bij W itteveen Retail B.V.:

zie hiervoor onder 3.6..

1. t.a.v de afrekening van de verkopen tijdens de surseance periode:
De EVB houders zijn niet tevreden met de uitkering van 75% van de
inkoopw aarde van de door hun geleverde goederen. Zij w ensen 100%
van de inkoopw aarde te ontvangen. Curatoren blijven met EVB houders
in gesprek totdat alle verkopen zijn afgew ikkeld en vertrouw en op een
minnelijke oplossing.

02-04-2020
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2.
t.a.v. de afrekening van de verkopen tijdens faillissementsperiode tot aan de
sluiting van de w inkels per 31 juli 2019:
De EVB houders zijn niet tevreden met de uitkering van 15% van de
inkoopw aarde van hun goederen voor de gedurende faillissement in de
w inkels verkochte zaken. De EVB houders hebben hun rechten voorbehouden.
3.
Resterende voorraad:
De verkoop van de resterende w inkel voorraad incl. de restvoorraad uit het
magazijn van W itteveen Retail B.V. te W aalw ijk is in januari 2020 gerealiseerd.
De koopprijs is op de faill. rekening ontvangen en de goederen zijn
uitgeleverd.
In Nijmegen bevinden zich voorraden onder een derde die daarop
vuistpandrecht en retentierecht claimt. Onder deze voorraden bevinden zich
eveneens onder EVB geleverde goederen.
Nadat de voorzieningen rechter gew eigerd heeft de derde toe te staan deze
voorraden onderhands te verkopen ex art. 3:252 BW en het vonnis in kracht
van gew ijsde w as gegaan, hebben curatoren deze voorraden opgeëist ex art.
60 lid 2 FW .
Omdat de derde w eigerachtig bleef de goederen, die inmiddels door curatoren
w as verkocht, af te geven, hebben curatoren een kort geding aanhangig
gemaakt. Bij vonnis d.d. 3 maart l.l. is de derde bevolen de voorraad op eerste
verzoek van curatoren af te geven. Zie ook hierna onder 5.6.

1. Resterende voorraad:
De voorraden in Nijmegen zijn, met toestemming van de betrokken
leveranciers met een eigendomsvoorbehoud, verkocht en zullen op korte
termijn w orden geleverd. De koopsom is ontvangen op een
derdengeldenrekening. Er dienen nog afspraken te w orden gemaakt over
de verdeling van de opbrengst onder de (vermeend) rechthebbenden.

02-07-2020
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De rechthebbenden op deze opbrengst zullen zelf onderling afspraken moeten
maken over de verdeling dan w el moet er over deze kw estie w orden
geprocedeerd.

02-10-2020
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Naar verw achting zal over deze zaak w orden geprocedeerd.

14-01-2021
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De partij die de gehele opbrengst van de "Nijmegen"- voorraad claimt uit
hoofde van vuistpand en retentierechten heeft curatoren medegedeeld dat zij
op 6 januari 2021 een verzoek tot een rangregeling heeft ingediend bij de
rechtbank. Tot heden hebben curatoren geen uitnodiging ontvangen om zich te
stellen als belanghebbende partij.

14-04-2021
8

Zie hiervoor onder 3.6.
Curatoren hebben een verzoekschrift tot het vaststellen van een rangregeling
ingediend bij de rechtbank Midden Nederland.

14-07-2021
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Het w achten is op de bepaling van een mondelinge behandeling door de
rechtbank Midden Nederland. Verhinderdata zijn opgevraagd en doorgegeven.

15-10-2021
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De mondelinge behandeling die in verslag 10 w erd bedoeld had betrekking op
het deel van de opbrengst dat de verpande zaken betrof. Zie hiervoor onder
3.6.
Over het deel van de opbrengst dat zaken geleverd onder
eigendomsvoorbehoud betrof dienen de EVB leveranciers overeenstemming te
bereiken met het opslagbedrijf dat vuistpandrechten claimt.
De boedel claimt op dit deel van de opbrengst geen rechten en heeft met de
verdeling van de opbrengst daarom geen bemoeienis.

15-01-2022
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5.6 Retentierechten
Retentierechten zijn ingeroepen door de hiervoor genoemde derde uit hoofde
van diens voorw aarden (transport en opslag).
Vidrea betw ist deze rechten omdat zij van oordeel is dat het niet handelt om
opslag, maar om huur/verhuur.

21-08-2019
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zie hiervoor onder 3.6 'Nijmegen' en 5.5 'voorraad bij een derde'.

03-01-2020
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Zie ook hiervoor onder 5.5..
In Nijmegen bevinden zich voorraden onder een derde die daarop
vuistpandrecht en retentierecht claimt.
Curatoren hebben deze voorraden opgeëist ex art. 60 lid 2 FW .
Aan dit verzoek tot afgifte w erd niet voldaan, ook niet nadat de voorraad door
curatoren w as verkocht, ondanks hun aanbod om de koopsom op een
geblokkeerde rekening te plaatsen zodat met alle claims rekening kon w orden
gehouden voordat de opbrengst zou w orden verdeeld.
In een door curatoren aanhangig gemaakt kort geding tot afgifte is op 3 maart
2020 vonnis gew ezen. De derde is veroordeeld tot afgifte op verbeurte van
een dw angsom op voorw aarde dat de koopsom op een geblokkeerde rekening
zou w orden gestort. De koopprijs w erd op een geblokkeerde rekening
ontvangen.
De derde behoudt als retentor zijn voorrecht op de koopsom na aftrek van zijn
aandeel in de boedelkosten.

02-04-2020
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De retentor maakt aanspraak op de gehele opbrengst van de verkochte
voorraad uit Nijmegen. Deze aanspraak is afgew ezen omdat er meer partijen
zijn die (een sterker) recht pretenderen te hebben op de opbrengst. Er dient
derhalve door alle (vermeend) rechthebbenden een verdeling te w orden
afgesproken.

02-07-2020
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Zie hiervoor onder 3.6.

14-07-2021
9

Zie hiervoor onder 3.6.

15-10-2021
10

Zie hiervoor onder 5.5.

15-01-2022
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5.7 Reclamerechten
Ook hierop is door leveranciers een beroep gedaan. Hiervoor geldt mutatis
mutandis w at hiervoor is opgemerkt ten aanzien van het beroep op EVB.

21-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-01-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Curatoren hebben vele pogingen ondernomen om de voorraden van
gefailleerde te slijten, eerst vanuit de bestaande w inkels, later
noodgedw ongen in bulk, maar zijn hierin stelselmatig tegengew erkt, hetzij
door de bestuurder die hoger beroep instelde en de curatoren w aarschuw de
terughoudend te zijn zolang daarop nog niet w as beslist, hetzij door de
merkhouder (de moedermaatschappij van gefailleerde) die kandidaat kopers
schriftelijk w aarschuw de om zaken met de curatoren te doen w aarbij zijn merk
betrokken w as omdat de koper dan meew erkte aan een onrechtmatige daad,
hetzij door het voeren van processen tegen curatoren o.a. tot hun ontslag
teneinde hun manoeuvreerruimte te beperken, hetzij door verhuurders te
benaderen om de w inkels opnieuw aan hem te verhuren. Gegadigden
schrokken hiervoor terug en haakten af.

03-01-2020
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Na vele pogingen zijn de voorraden verkocht. Zie hiervoor de toelichtingen
onder 3.

02-04-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is in overleg met de pandhouder tijdens surseance
voortgezet. Om te w aarborgen dat er in de periode tot aan de
crediteurenvergadering (9 juli 2019) geen w aarde w eglekt heeft de Holding
een garantiesom ten bedrage van e 750.000,- gestort op de
geldenderdenrekening van de bew indvoerder. De garantiesom geldt voor de
hele surseanceperiode en is achtergesteld bij alle andere schulden van Vidrea.
Bovendien is met de bew indvoerder overeengekomen dat steeds als er door
de bew indvoerder w ordt geput uit de garantiesom, deze door Holding w ordt
aangevuld tot 750.000,-. De garantiesom is daarmee in feite ongelimiteerd.
Ten aanzien van de door Vidrea geprognosticeerde omzetten heeft de Holding
in aanvulling op de garantiesom toegezegd de onverhoopt gemiste
sales/omzet, althans de daarop w ekelijks te realiseren marge, binnen drie
dagen euro voor euro aan te vullen voor zover de geprognosticeerde sales
niet zijn of w orden behaald.
Na het faillissement is de exploitatie gedurende de opzegtermijn van de
w erknemers voortgezet o.a. teneinde de kansen op een doorstart te
begunstigen.

21-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
In komende verslagen zal w orden gerapporteerd nadat met de leveranciers
die een eigendomsvoorbehoud claimen is afgerekend.

21-08-2019
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het financiële verslag is aan dit openbare verslag gehecht.

02-04-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Na datum faillissement is de bestuurder niet verder betrokken gew eest bij de
lopende exploitatie. Enerzijds is de bestuurder vanaf faillissementsdatum niet
meer op het adres van de onderneming verschenen, anderzijds heeft hij in de
visie van curatoren de exploitatie verstoord en daarmee de boedel trachten te
benadelen. Curatoren hebben in overleg met de staf van Vidrea de exploitatie
kunnen voortzetten tot 1 augustus 2019. Over hetgeen in die periode heeft
voorgedaan zullen curatoren in latere verslagen rapporteren.

21-08-2019
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De bestuurder heeft bezw aar gemaakt tegen het bovenstaande relaas van
curatoren. Hij betw ist dat hij de exploitatie vanaf faillissementsdatum heeft
verstoord of pogingen daartoe heeft ondernomen. De curatoren benadrukken
dat het gaat om hun opinie.

02-10-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Kort na het uitspreken van het faillissement heeft de bestuurder zich gemeld
met een doorstartplan. Curatoren hebben aangegeven hierover met hem niet
te w illen praten zolang er onduidelijkheid bestaat over de aanspraken van
leveranciers met eigendomsvoorbehouden.
Curatoren hebben de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht en een
bidbook voorbereid. Een beperkt aantal partijen heeft zich gemeld, maar dat
heeft niet tot een concreet resultaat geleid. Uiteindelijk is geen doorstart tot
stand gekomen en zijn de w inkels op 1 augustus 2019 gesloten,omdat op die
datum de arbeidsovereenkomsten met de medew erkers afliepen.
In overleg met de gerechtigden tot de voorraad onderzoeken curatoren w at er
met de resterende voorraad moet gebeuren. Aan de leveranciers met een
eigendomsvoorbehoud w ordt de mogelijkheid geboden om hun voorraden
terug te nemen. Voor zover voorraad niet w ordt teruggenomen zal deze door
de boedel w orden verkocht op nog nader vast te stellen w ijze.

21-08-2019
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6.5 Verantwoording
Er is geen doorstart tot stand gekomen. De opbrengst van de geliquideerde
activa w ordt verantw oord in het bijgevoegde TVF en vanaf het 5e openbare
verslag in de in hoofdstuk 3. vermelde rubrieken.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

02-04-2020
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Er is nog geen onderzoek gedaan.

21-08-2019
1

Curatoren hebben de afgelopen verslagperiode(s) veel tijd en aandacht
moeten besteden aan het voeren van procedures (zie hierna onder 9.) Het in
het kader daarvan gedane (feiten)onderzoek w ordt eveneens gebruikt voor
het rechtmatigheidsonderzoek dat curatoren de komende verslagperiode
aanvangen.

02-04-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is voortgang geboekt in het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Een rapportage is in voorbereiding.

02-07-2020
5

Deze situatie is ongew ijzigd.

14-01-2021
7

w erk in uitvoering.

14-04-2021
8

w erk in uitvoering.

15-10-2021
10

w erk in uitvoering. Zie ook hierna onder 7.5.

15-01-2022
11

w erk in uitvoering. Zie ook hierna onder 7.5.

14-04-2022
12

w erk in uitvoering. Zie ook hierna onder 7.5.

14-07-2022
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is nog geen onderzoek gedaan.

21-08-2019
1

zie hiervoor onder 7.1.

02-04-2020
4

Zie 7.5.

15-01-2022
11

Zie 7.5.

14-04-2022
12

Zie 7.5.

14-07-2022
13

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

21-08-2019
1

zie hiervoor onder 7.1.

02-04-2020
4

Zie 7.5.

15-01-2022
11

Zie 7.5.

14-04-2022
12

Zie 7.5.

14-07-2022
13

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is nog geen onderzoek gedaan.

21-08-2019
1

zie hiervoor onder 7.1.

02-04-2020
4

Zie 7.5.

14-07-2022
13

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-08-2019
1

Er is nog geen onderzoek gedaan.

Toelichting

02-04-2020
4

zie hiervoor onder 7.1.

Toelichting

15-01-2022
11

Curatoren hebben hun bevindingen in w ederhoor voorgelegd aan de
bestuurders die het aan gaat.

Toelichting

14-04-2022
12

Namens de bestuurder w erd een reactie ontvangen die curatoren in beraad
hebben.

Toelichting

14-07-2022
13

In de afgelopen verslagperiode is contact gew eest met de raadslieden van
de bestuurders.
Dat contact/overleg w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-08-2019
1

Er is nog geen onderzoek gedaan.

Ja

02-04-2020
4

Toelichting
Curatoren hebben redenen om te menen dat van Paulianeus handelen sprake
is gew eest.
In een geval is met de begunstigde een minnelijke regeling getroffen en is het
genoten voordeel teruggestort in de boedel van Victory & Dreams Holding B.V.
Ten aanzien van tw ee andere gevallen bereiden curatoren een procedure
voor.

Ja

02-07-2020
5

Toelichting
Curatoren hebben met toestemming van de rechter commissaris een extern
deskundigenadvies gevraagd en zijn in afw achting van de uitkomst ervan.

Ja

14-01-2021

Toelichting

7

Over deze zaak w ordt inmiddels geprocedeerd.

Ja

14-04-2021
8

Toelichting
In deze procedure is een comparitie van partijen gelast.

Ja

14-07-2021
9

Toelichting
De comparitie van partijen vond op 6 juli 2021 plaats voor de rechtbank
Amsterdam.
Curatoren zijn in afw achting van een vonnis.

Ja

15-10-2021
10

Toelichting
De rechtbank Amsterdam heeft vonnis gew ezen op 18 augustus 2021. De
rechtbank heeft bevestigd dat door het handelen van gedaagde schuldeisers
zijn benadeeld, maar de vordering van curatoren desondanks afgew ezen,
omdat de w ederpartij geen persoonlijk verw ijt zou treffen.
Curatoren overw egen hoger beroep.

Toelichting

15-01-2022
11

Curatoren zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank
Amsterdam d.d. 18 augustus 2021.

Toelichting

14-04-2022
12

In het hoger beroep zijn de grieven genomen en staat de w ederpartij voor
antw oord.

Toelichting
De memorie van antw oord is genomen.
De stukken zijn op 5 juli 2022 gefourneerd voor arrest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-07-2022
13

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is nog geen onderzoek gedaan.

21-08-2019
1

zie hiervoor onder 7.1.

02-04-2020
4

zie 7.5.

15-01-2022
11

zie 7.5.

14-04-2022
12

Zie 7.5.

14-07-2022
13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curatoren verrichten feitenonderzoek.

02-04-2020
4

Curatoren bereiden een intern verslag voor.

02-07-2020
5

w erk in uitvoering.

14-04-2021
8

w erk in uitvoering.

14-07-2021
9

w erk in uitvoering.

15-10-2021
10

w erk in uitvoering.

14-04-2022
12

Voorbereiden dagvaarding(en).

14-07-2022
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 275,28

21-08-2019
1

€ 527.024,38

03-01-2020
3

Toelichting

De hiervoor omschreven vordering betreft hoofdzakelijk huurpenningen over
de boedelperiode.
UW V heeft nog geen boedelvordering w egens overgenomen loonverplichtingen
ingediend.

€ 870.245,75

02-04-2020
4

Toelichting
ingediend via Claimsagent: € 851.062,41.
rechtstreeks bij curatoren ingediend: € 19.183,34.
Totaal € 870.245,75
De hiervoor omschreven vordering betreft hoofdzakelijk huurpenningen over
de boedelperiode.
UW V heeft nog geen boedelvordering w egens overgenomen loonverplichtingen
ingediend.

€ 3.029.819,28

02-07-2020
5

Toelichting
Dit betreffen hoofdzakelijk verplichtingen jegens UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen (circa € 2,1 mln.) en jegens verhuurders voor huur in de
boedelperiode (circa € 900.000,-).

€ 3.069.697,68

02-10-2020
6

Toelichting
Vidrea: € 2.736.126,01
VDH: € 45,38

€ 3.133.960,98

14-01-2021
7

Toelichting
Vidrea: € 3.133.960,98
VDH: € 0,00

€ 3.133.960,98

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea: € 3.133.960,98
VDH: € 0,00

€ 3.133.964,00

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea: € 3.133.964,VDH: € 0,00

€ 3.133.967,03

15-10-2021

Toelichting

10

Vidrea: € 3.133.967,03
VDH: € 0,00

€ 3.133.967,03

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea: € 3.133.967,03
VDH: € 0,00

€ 3.133.967,03

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea: € 3.133.967,03
VDH: € 0,00

€ 3.133.967,03

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea: € 3.133.967,03
VDH: € 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

21-08-2019
1

Volgens de opgave van de fiscus heeft die per 13 juni 2019 te vorderen €
2.876.444,- excl. rente en kosten w egens LH, OB en VPB.

€ 6.062.609,15

03-01-2020
3

Toelichting
De vordering van de belastingdienst is verhoogd met een vordering uit hoofde
van art 29 lid 7 OB

€ 9.420.540,26

02-04-2020
4

€ 14.596.101,53

02-07-2020
5

Toelichting
Dit is inclusief € 2.169.734,53 terzake artikel 29 lid 7 OB.

€ 14.408.516,66
Toelichting
Vidrea: € 14.334.261,66
VDH: € 74.255,00

02-10-2020
6

€ 14.768.634,49

14-01-2021
7

Toelichting
Vidrea: € 14.635.146,49
VDH: € 133.488,00

€ 14.768.634,49

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea : € 14.635.146,49
VDH: € 133.488,00

€ 14.766.845,79

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea : € 14.633.357,79
VDH: € 133.488,00

€ 14.766.845,79

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea : € 14.633.357,79
VDH: € 133.488,00

€ 14.766.845,79

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea : € 14.633.357,79
VDH: € 133.488,00

€ 14.766.845,79

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea : € 14.633.357,79
VDH: € 133.488,00

€ 14.766.845,79

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea : € 14.633.357,79
VDH: € 133.488,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.

03-01-2020
3

Toelichting

02-04-2020
4

UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 819.647,60

02-07-2020
5

Toelichting
w egens premies.

€ 819.647,60

02-10-2020
6

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

€ 819.647,60
Toelichting

14-07-2022
13

Vidrea: € 819.647,60
VDH: n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.751.524,01

21-08-2019
1

€ 2.775.095,36

03-01-2020
3

Toelichting
Dit betreft:
1. de ABNAMRO als separatist;
2. de achterstallige vakantiedagen w erknemers.

€ 2.806.703,00

02-04-2020
4

Toelichting
w egens loonvorderingen: € 103.849,81.
w egens kosten faill aanvragen: € 14.808,92.
ABNAMRO als seperatist: € 2.688.044,27 minus reeds ontvangen uit
uitgew onnen zekerheden: PM.

€ 2.806.703,00

02-07-2020
5

Toelichting
w egens loonvorderingen: € 103.849,81.
w egens kosten faill aanvragen: € 14.808,92.
ABNAMRO als seperatist: € 2.688.044,27 minus ontvangsten uit uitgew onnen
zekerheden: PM.

€ 2.806.703,00

02-10-2020
6

Toelichting
Vidrea
w egens loonvorderingen: € 103.849,81.
w egens kosten faill aanvragen: € 14.808,92.
ABNAMRO als seperatist: € 2.688.044,27 minus ontvangsten uit uitgew onnen
zekerheden: PM.
VDH
Dit betreffen seperatisten (ABN AMRO, GB, Atradius) de omvang van w ier
schulden nog niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75
Toelichting
Vidrea
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.

14-01-2021
7

VDH als separatist: € 520.443,02
overig: € 97.558,95
VDH
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang van w ier schulden nog
niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95
VDH:
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang van w ier schulden nog
niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95
VDH:
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang van w ier schulden nog
niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95.
VDH:
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang van w ier schulden nog
niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75
Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95.

15-01-2022
11

VDH:
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang w ier schulden nog niet
met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95.
VDH:
Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang w ier schulden nog niet
met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

€ 639.101,75

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea:
w egens loonvorderingen: € 6.290,86.
w egens kosten faillissementsaanvragen: € 14.808,92.
VDH als separatist: € 520.443,02.
overig: € 97.558,95. Dit betreffen separatisten (GB en Atradius) de omvang
w ier schulden nog niet met 100% zekerheid kan w orden vastgesteld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
449

21-08-2019
1

509

03-01-2020
3

444

02-04-2020
4

Toelichting
Dit betreft het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend.

455

02-07-2020
5

Toelichting
Dit betreft het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend.

558
Toelichting
Vidrea: 544
VDH: 14

02-10-2020
6

559

14-01-2021
7

Toelichting
Vidrea: 545
VDH: 14

559

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea: 545
VDH: 14

560

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea: 546
VDH: 14

560

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea: 546
VDH: 14

560

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea: 546
VDH: 14

561

14-04-2022
12

Toelichting
Vidrea: 547
VDH: 14

561

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea: 547
VDH: 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.445.579,35

21-08-2019
1

€ 36.583.971,80

03-01-2020
3

Toelichting

w aaronder:
achterstallige huren (ruim € 1,5 mln.).

€ 35.532.168,60

02-04-2020
4

€ 39.165.217,25

02-07-2020
5

€ 39.368.071,14

02-10-2020
6

Toelichting
Vidrea: € 38.827.487,70
VDH: € 540.583,44

€ 39.438.734,86

14-01-2021
7

Toelichting
Vidrea: € 38.898.151,42
VDH: : € 540.583,44

€ 39.438.734,86

14-04-2021
8

Toelichting
Vidrea: € 38.898.151,42
VDH: : € 540.583,44

€ 39.456.984,44

14-07-2021
9

Toelichting
Vidrea: € 38.916.401,00
VDH: : € 540.583,44

€ 39.456.984,44

15-10-2021
10

Toelichting
Vidrea: € 38.916.401,00
VDH: : € 540.583,44

€ 39.456.984,44

15-01-2022
11

Toelichting
Vidrea: € 38.916.401,00
VDH: : € 540.583,44

€ 39.456.984,44
Toelichting
Vidrea: € 38.916.401,00
VDH: : € 540.583,44

14-04-2022
12

€ 39.368.071,14

14-07-2022
13

Toelichting
Vidrea: € 38.827.487,70
VDH: : € 540.583,44

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

21-08-2019
1

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

03-01-2020
3

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

02-04-2020
4

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

02-07-2020
5

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

14-07-2021
9

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

15-10-2021
10

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

15-01-2022
11

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

14-04-2022
12

Curatoren doen in dit stadium nog geen uitspraken over de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

14-07-2022
13

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curatoren hebben crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken.

21-08-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Na datum faillissement zijn diverse procedures gevoerd tegen de bestuurder
met hem verbonden vennootschappen. Er is geen belang om daaromtrent in
dit stadium te rapporteren.

21-08-2019
1

In correctie op het bovenstaande geldt dat aan de bestuurder verbonden
vennootschappen diverse procedures hebben gevoerd tegen de boedel dan
w el de curatoren.

02-10-2019
2

Processen reeds aanhangig t.t.v faillissement:

03-01-2020
3

1. eiser: Knit to fit B.V. c.s..
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak, geldvordering.
Instantie: rechtbank Amsterdam.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
2. eiser: APD Exports.
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak.
Instantie: Rechtbank Amsterdam.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
3. eiser: Infor (Barneveld) B.V..
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak.
Instantie: Rechtbank Midden Nederland.
Status: Parkeerrol i.v.m. faillissement.
4. eiser: Street-One Modehandel B.V..
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Den Haag.
Status: ontslag van instantie verleend.
5. eiser: Vidrea Retail B.V. en W itteveen Retail B.V..
gedaagde: Payfix B.V. en Payfix Factoring B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; w anprestatie.
Instantie: Rechtbank Den Haag.
Status: Vidrea Retail heeft de procedure niet overgenomen.
6. eiser: Vastgoed Rietveld B.V..
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Huurachterstand, ontbinding en ontruiming.
Instantie: Rechtbank Oost-Brabant, Den Bosch; kanton.
Status: huurachterstand geschorst i.v.m. faillissement. Vordering tot

ontbinding en ontruiming ingetrok
ken door wederpartij.
7.
eiser: Posthumus en Tabbert Beheer B.V.
gedaagde: Vidrea Retail B.V.
Aard van de procedure: Handelszaak; contractuele boetes in verband
met te late

betaling huur.
Instantie: Rechtbank Noord-Nederland, Assen; kanton.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
7. eiser: Cecil Modehandel B.V..
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Den Haag; kanton.
Status: Vidrea Retail heeft de procedure niet overgenomen.

8. eiser: Rother Beteiligungs GmbH.
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland, Utrecht; kanton.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
9. eiser: Persgroep Nederland B.V.
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
10. eiser: F. Theijsmeijer
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Huurachterstand, ontbinding en ontruiming.
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland.
Status: onbekend, volgt nader.
11. eiser: Aleks 3 Dooel
gedaagde: Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
12. eiser: W inkelcentrum Broekerveiling B.V..
gedaagde: Victory and Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: Handelszaak; onbetaalde facturen.
Instantie: Rechtbank Noord-Holland; kanton locatie Alkmaar.
Status: geschorst i.v.m. faillissement.
Processen aanhangig gemaakt tegen/door boedel(s) en curatoren:
1. Verzoeker: Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: curator, voorheen bew indvoerder, M.J.Cools.
Aard van de procedure: verzoek tot verlenen verlof derdenbeslag.
Instantie: Voorzieningenrechter rechtbank Midden Nederland.
Status: afgew ezen bij vonnis d.d. 9 juli 2019.
2. Verzoekers: Victory & Dreams Holding B.V. en Vidrea Retail B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Hoger beroep tegen omzetting voorlopig
surseance in

faillietverklaring rechtbank Midde
n Nederland.
Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.
Status: ingetrokken door verzoekers d.d. 19 juli 2019.
3. Klager: Vidrea Buying B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: strafklacht ingediend tegen curatoren w egens
verkoop

goederen onder beslag.
Instantie: OM t.a.v. hoofdofficier van Justitie functioneel parket

Amsterdam.
Status: onbekend.

4. Verzoekers: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Verzoek ontslag curatoren ex art. 73 lid 1. Fw ..
Instantie: Rechtbank Midden Nederland.
Status: afgew ezen bij beschikking d.d. 6 september 2019.
5. Appellanten: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V..
Gerequireerden: curatoren Vidrea Retail B.V..
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden.
Aard van de procedure: cassatie tegen beschikking rechtbank Utrecht
tegen afw ijzing

verzoek ontslag curatoren.
Status: ingediend 6 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot

11 februari 2010.
6. Verzoeker: Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: bodemprocedure tot afdracht goederen en w inst
w egens

verkoop goederen onder beslag.
Instantie: rechtbank Midden Nederland.
Status: verzoekster nam in december 2019 een akte houdende

wijziging en vermeerdering van eis
, tevens verweerschrift op
(voorwaardelijke) tegenvordering.
Verweerders staan voor
antwoordakte etc.
7. Verzoekers: curatoren Vidrea Retail B.V..
Verw eerder: W itteveen Retail B.V..
Aard van de procedure: faillissementsaanvrage.
Instantie: Rechtbank Amsterdam.
Status: afgew ezen bij beschikking d.d. 15 augustus 2019.
8. Appellanten: curatoren Vidrea Retail B.V..
Gerequireerde: W itteveen Retail B.V..
Aard van de procedure: hoger beroep tegen afw ijzing
faillissementsaanvrage.
Instantie: Gerechtshof Amsterdam.
Status: niet meer behandeld w egens verzoek voorlopige surseance

Witteveen Retail B.V. d.d. 26 nove
mber 2019 en aansluitend
uitspraak faillissement d.d. 29 no
vember 2019.
9. Verzoekers: curatoren Vidrea Retail B.V..
Verw eerder: Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: faillissementsaanvrage.
Instantie: rechtbank Amsterdam.
Status: verzoek toegew ezen bij beschikking d.d. 26 september 2019.

10. Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..
Gerequireerden: curatoren Victory & Dreams B.V..
Aard van de procedure: hoger beroep tegen uitspraak faillissement.
Instantie: gerechtshof Amsterdam.
Status: afgew ezen; faillissement bekrachtigd bij arrest d.d. 22

november 2019.
11. Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..
Geïntimeerden: curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: cassatie tegen arrest Gerechtshof Amsterdam
w aarbij vonnis

faillietverklaring werd bekrachtig
d.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden.
Status: ingediend d.d. 2 december 2019; uitstel voor verw eer

verleend tot 10 februari 2020.
12. Verzoekers: Paul Klarenbeek Fashion Forw arding B.V. en Paul Klarenbeek

Fashion Handling B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V e.a. als

verweerders/belanghebbenden.
Aard van de procedure: verzoek tot onderhandse verkoop ex artikel
3:251 BW .
Instantie: Voorzieningenrechter rechtbank Arnhem.
Status: afgew ezen bij beschikking d.d. 13 december 2019.
13. Eiser: Alexander Hes, bestuurder van Vidrea Buying B.V.
Gedaagden: Curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: vordering tot rectificatie.
Instantie: Voorzieningenrechter in kort geding rechtbank Midden-

Nederland, Utrecht.
Status: vordering door eiser ingetrokken na behandeling; vonnis d.d.

20 december 2019: vordering ingetr
okken en eiser heeft
proceskosten voldaan: geen belang
meer bij beoordeling.
14. Verzoekers: Victory & Dreams Holding B.V. en Vidrea Retail B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: onderzoek naar beleid bew indvoerders tijdens
surseance en

curatoren tijdens faillissement; v
erzoek ontslag curatoren

Instantie: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.
Status: mondelinge behandeling op 9 januari 2020.
1. Verzoekers: Curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: Vidrea Buying B.V..
Aard van de procedure: faillissementsaanvrage.
Instantie: Rechtbank Amsterdam.
Status: mondelinge behandeling op 7 januari 2020.

Verw ezen w ordt naar verslag nr 3. voor een totaal overzicht. Onderstaand
w ordt alleen verslag gedaan van nog lopende procedures en nieuw e
procedures onder handhaving van de nummering in verslag 3.
1. Klager: Vidrea Buying B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: strafklacht ingediend tegen curatoren w egens
verkoopgoederen onder beslag.
Instantie: OM t.a.v. hoofdofficier van Justitie functioneel parket.

Amsterdam.
Status: onbekend.
Status 30-03-20: onbekend.
1. Appellanten: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V..
Gerequireerden: curatoren Vidrea Retail B.V..
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden C19/05519.
Aard van de procedure: cassatie tegen beschikking rechtbank Utrecht
tegen afw ijzing verzoek ontslag curatoren.
Status: ingediend 6 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot

11 februari 2010.
Status 30-03-20: namens curatoren w erd op 11 februari 2020 een
verw eerschrift in cassatie tevens houdende exceptief verw eer en
voorw aardelijk incidenteel cassatieberoep ingediend.
1. Verzoeker: Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: bodemprocedure tot afdracht goederen en w inst
w egens

verkoop goederen onder beslag.
Instantie: rechtbank Midden Nederland.
Status: verzoekster nam in december 2019 een akte houdende w ijziging
en vermeerdering van eis, tevens verw eerschrift op (voorw aardelijke)
tegenvordering. Verw eerders staan voor antw oordakte etc.
Status 30-03-20: Curatoren dienden op 31 januari 2020 een antw oordakte in;
de zaak is verw ezen voor datumbepaling zitting.
1. Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..
Geïntimeerden: curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: cassatie tegen arrest Gerechtshof Amsterdam
w aarbij vonnis faillietverklaring w erd bekrachtigd.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden C19/05446.
Status: ingediend d.d. 2 december 2019; uitstel voor verw eer

02-04-2020
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verleend tot 10 februari 2020.
Status per 30-03-20: namens curatoren w erd op 10 februari 2020 een
verw eerschrift in cassatie ingediend. Het w achten is op de conclusie van de PG.
1. Verzoekers: Victory & Dreams Holding B.V. en Vidrea Retail B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: onderzoek naar beleid bew indvoerders tijdens
surseance en curatoren tijdens faillissement tevens verzoek om
vervanging curatoren.
Instantie: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.
Status: mondelinge behandeling op 9 januari 2020.
Status 30-03-20: het verzoek om onderzoek in te stellen naar het beleid van
bew indvoerder(s)/curatoren en om curatoren te vervangen w erd door de
Ondernemingskamer afgew ezen bij beschikking d.d. 3 maart 2020.
1. Verzoekers: Curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: Vidrea Buying B.V..
Aard van de procedure: faillissementsaanvrage.
Instantie: Rechtbank Amsterdam.
Status: mondelinge behandeling op 7 januari 2020.
Status 30-03-20: verzoek afgew ezen d.d. 10 januari 2020.
29.
Appellanten: Curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: Vidrea Buying B.V..
Aard van de procedure: hoger beroep tegen afw ijzing faillissementsaanvrage.
Instantie: Gerechtshof Amsterdam.
Status 30-03-20: de mondelinge behandeling van 17 maart 2020 w erd voor
onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. de Corona-crisis.
30.
Eisers: curatoren Vidrea Retail B.V.
Gedaagden: Paul Klarenbeek Forw arding B.V. en Paul Klarenbeek Fashion
Handling B.V.
Aard van de procedure: verzoek om een ordemaatregel inhoudende een gebod
tot afgifte ex artikel 60
lid 2 FW op verbeurte van een dw angsom.
Instantie: Voorzieningenrechter rb Arnhem.
Status 30-03-20: verzoek toegew ezen bij vonnis d.d. 3 maart 2020.
Verw ezen w ordt naar verslagen nrs. 3. en 4. voor een totaal overzicht.
Onderstaand w ordt alleen verslag gedaan van nog lopende procedures en
nieuw e procedures onder handhaving van de nummering in verslagen 3. en 4.
1. Klager: Vidrea Buying B.V.
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: strafklacht ingediend tegen curatoren w egens
verkoopgoederen onder beslag.
Instantie: OM t.a.v. hoofdofficier van Justitie functioneel parket.

Amsterdam.
Status: onbekend.
Status 30-03-20: onbekend.
Status 01-07-20: onbekend.

02-07-2020
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2. Appellanten: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V..
Gerequireerden: curatoren Vidrea Retail B.V..
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden C19/05519.
Aard van de procedure: cassatie tegen beschikking rechtbank Utrecht
tegen afw ijzing verzoek ontslag curatoren.
Status: ingediend 6 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot 11
februari 2020.
Status 30-03-20: namens curatoren w erd op 11 februari 2020 een
verw eerschrift in cassatie tevens houdende exceptief verw eer en
voorw aardelijk incidenteel cassatieberoep ingediend.
Status 01-07-2020: op 27 maart 2020 w erd namens appellanten een
verw eerschrift in voorw aardelijk incidenteel cassatieberoep, tevens antw oord
op het exceptief verw eer ingediend.
De conclusie van de A-G w ordt verw acht op 16 oktober 2020.
1. Verzoeker: Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: bodemprocedure tot afdracht goederen en w inst
w egens

verkoop goederen onder beslag.
Instantie: rechtbank Midden Nederland.
Status: verzoekster nam in december 2019 een akte houdende w ijziging
en vermeerdering van eis, tevens verw eerschrift op (voorw aardelijke)
tegenvordering. Verw eerders staan voor antw oordakte etc.
Status 30-03-20: Curatoren dienden op 31 januari 2020 een antw oordakte in;
de zaak is verw ezen voor datumbepaling zitting.
Status per 01-07-20: Door de Corona crisis w erd de datumbepaling uitgesteld.
Er is uitzicht op een comparitie van partijen in de periode september /
november 2020.
1. Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..
Geïntimeerden: curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: cassatie tegen arrest Gerechtshof Amsterdam
w aarbij vonnis faillietverklaring w erd bekrachtigd.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden C19/05446.
Status: ingediend d.d. 2 december 2019; uitstel voor verw eer

verleend tot 10 februari 2020.
Status per 30-03-20: namens curatoren w erd op 10 februari 2020 een
verw eerschrift in cassatie ingediend. Het w achten is op de conclusie van de PG.
Status per 01-07-20: De P-G bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26
juni 2020 een conclusie genomen die strekt tot verw erping van het
cassatieberoep.
Het w achten is op het oordeel van de Hoge Raad.
29.
Appellanten: Curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: Vidrea Buying B.V..
Aard van de procedure: hoger beroep tegen afw ijzing faillissementsaanvrage.
Instantie: Gerechtshof Amsterdam.
Status 30-03-20: de mondelinge behandeling van 17 maart 2020 w erd voor
onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. de Corona-crisis.

Status 01-07-20: de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 1 september
2020.
18.
Appellanten: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V.
Gerequireerden: curatoren Vidrea Retail B.V.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden.
Aard van de procedure: cassatie tegen beschikking rechtbank Utrecht tegen
afw ijzing verzoek ontslag curatoren.
Status: ingediend 6 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot
11 februari 2010. Er is een verw eerschrift ingediend namens curatoren.

02-10-2020
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24.
Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..
Geïntimeerden: curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: cassatie tegen arrest Gerechtshof Amsterdam w aarbij
vonnis faillietverklaring w erd bekrachtigd.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden.
Status: ingediend d.d. 2 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot 10
februari 2020. De Advocaat Generaal heeft geconcludeerd om het
cassatieberoep af te w ijzen. De advocaat van appellante heeft een
borgersbrief ingediend.
29.
Appellanten: Curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Verw eerder: Vidrea Buying B.V..
Aard van de procedure: hoger beroep tegen afw ijzing faillissementsaanvrage.
Instantie: Gerechtshof Amsterdam.
Status 30-03-20: de mondelinge behandeling van 17 maart 2020 w erd voor
onbepaalde tijd uitgesteld i.v.m. de Corona-crisis.
Status 01-07-20: de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 1 september
2020. De mondelinge behandeling is uitgesteld en zal nu plaatsvinden op 13
oktober 2020.
17.
Verzoekers: Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: Verzoek ontslag curatoren ex art. 73 lid 1. Fw ..
Instantie: Rechtbank Midden Nederland.
Status: afgew ezen bij beschikking d.d. 6 september 2019. Er is cassatieberoep
ingesteld.
19.
Verzoeker: Vidrea Buying B.V..
Verw eerders: curatoren Vidrea Retail B.V..
Aard van de procedure: bodemprocedure tot afdracht goederen en w inst
w egens verkoop goederen onder beslag.
Instantie: rechtbank Midden Nederland.
Status: verzoekster nam in december 2019 een akte houdende w ijziging en
vermeerdering van eis, tevens verw eerschrift op (voorw aardelijke)
tegenvordering. Verw eerders staan voor antw oordakte etc.
Status 30-03-20: Curatoren dienden op 31 januari 2020 een antw oordakte in;
de zaak is verw ezen voor datumbepaling zitting.
Bij arrest van 20 oktober 2020 is het faillissement van Vidrea Buying
uitgesproken. Curatoren voeren overleg met de curator van Vidrea Buying.
24.
Appellante: Victory & Dreams Holding B.V..

14-01-2021
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Geïntimeerden: curatoren Victory & Dreams Holding B.V..
Aard van de procedure: cassatie tegen arrest Gerechtshof Amsterdam
w aarbij vonnis faillietverklaring w erd bekrachtigd.
Instantie: Hoge Raad der Nederlanden C19/05446.
Status: ingediend d.d. 2 december 2019; uitstel voor verw eer verleend tot 10
februari 2020. De Advocaat Generaal heeft geconcludeerd om het
cassatieberoep af te w ijzen. De advocaat van appellante heeft een
borgersbrief ingediend. Bij arrest van 30 oktober 2020 is het cassatieberoep
afgew ezen.
17.
Bij beschikking d.d. 19 februari 2021 heeft de Hoge Raad het beroep van
Vidrea Retail B.V. en Vidrea Buying B.V. (tegen curatoren als verw eerders)
verw orpen.

14-04-2021
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19.
Verzoeker (Vidrea Buying B.V.) w erd d.d. 20 oktober 2020 in staat van
faillissement verklaard. Verw eerders (curatoren Vidrea Retail B.V.) plegen
overleg met de curator van Vidrea Buying. De procedure is aangehouden voor
uitlating curator Vidrea Buying.
19.
De procedure is tot heden aangehouden voor uitlating curator Vidrea Buying
B.V.. In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren van Vidrea Retail
B.V. enerzijds en de curator van Vidrea Buying B.V. anderzijds met
toestemming van de beide rechters commissarissen een minnelijke regeling
getroffen ter beslechting tegen finale kw ijting van de in deze procedure
aanhangige w ederzijdse vorderingen.
Tegen de beschikking van de rechter commissaris in het faillissement van
Vidrea Buying B.V. is door een belanghebbende partij hoger beroep ex artikel
67 Fw ingesteld.

14-07-2021
9

19.
De uitkomst van het hoger beroep ex art. 67 FW w ordt afgew acht.

15-10-2021
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31.
Een verzoekschrift tot het treffen van een rangregeling w erd op 10 mei 2021
door curatoren Vidrea Retail BV ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland.
In reactie hierop w erd d.d. 20 juli 2021 door belanghebbende Klarenbeek een
akte indiening vorderingen in het geding gebracht.
Partijen w achten op de bepaling van een mondelinge behandeling.
19.
De uitkomst van het hoger beroep ex art. 67 FW w ordt afgew acht.

15-01-2022
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31.
De verzoekschriftprocedure is d.m.v. een minnelijke regeling tussen partijen
beslecht.
19.
De uitkomst van het hoger beroep ex art. 67 FW inzake Vidrea Buying B.V.
w ordt afgew acht.

14-04-2022
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19.
De uitkomst van het hoger beroep ex art. 67 FW inzake Vidrea Buying B.V.
w ordt afgew acht.

14-07-2022
13

32.
Curatoren hebben - afgezien van de procedure w aarover verslag is gedaan
onder 7.6 (hoger beroep) in de verslagperiode een civiele procedure uit
hoofde van Pauliana aanhangig gemaakt tegen een contractspartij van
Vidrea Retail B.V..
Voorts hebben curatoren tw ee klachten ingediend en nog tw ee civiele
procedures in voorbereiding.

9.2 Aard procedures
zie hiervoor onder 9.1.

03-01-2020
3

als omschreven onder 9.1

02-04-2020
4

als omschreven onder 9.1

15-01-2022
11

als omschreven onder 9.1

14-04-2022
12

als omschreven onder 9.1

14-07-2022
13

9.3 Stand procedures
zie hiervoor onder 9.1.

03-01-2020
3

zie hiervoor onder 9.1.

02-04-2020
4

zie hiervoor onder 9.1.

15-01-2022
11

zie hiervoor onder 9.1.

14-07-2022
13

9.4 Werkzaamheden procedures
instrueren procesadvocaten, redactie processtukken; bijw onen zittingen.

03-01-2020
3

instrueren procesadvocaten, redactie processtukken; bijw onen zittingen.

02-04-2020
4

besprekingen/contact met w ederpartijen, instrueren procesadvocaten,
beproeven van schikkingen, redactie processtukken, bijw onen zittingen.

14-07-2022
13

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling exploitatie van 15 april tot 1 augustus 2019 met de
leveranciers en pandhouders;
Verkoop/teruglevering resterende voorraden;
Verkoop inventaris;
Incasso debiteuren;
Ontruiming panden en teruglevering aan verhuurders;
Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur;
Verifiëren crediteurenvorderingen.
Het plan van aanpak is ongew ijzigd.
Daaraan zij toegevoegd:

21-08-2019
1

03-01-2020
3

het voeren van procedures (zie onder 9.1.).

Het in overleg met rechthebbenden verdelen van de koopsom die is
gerealiseerd voor de voorraden w aarop door verschillende crediteuren
diverse rechten w orden geclaimd (EVB, vuistpand, retentierecht,
pandrecht).
Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur
en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 9.1.)
Verifiëren crediteurenvorderingen.
Het in overleg met rechthebbenden verdelen van de koopsom die is
gerealiseerd voor de voorraden w aarop door verschillende crediteuren diverse
rechten w orden geclaimd (EVB, vuistpand, retentierecht, pandrecht).

02-04-2020
4

02-07-2020
5

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur
en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

Onderzoek administratie;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 7.6 en 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

02-10-2020
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14-01-2021
7

14-04-2021
8

Onderzoek administraties;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 7.6 en 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

Onderzoek administraties;
Onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur en pauliana's;
Het voeren van procedures (zie onder 7.6 en 9.1.);
Verifiëren crediteurenvorderingen.

w ederhoor bestuurders;
het vervolgen van procedures (zie 9.1);

vervolg w erk in uitvoering m.b.t. het over gefailleerden gevoerde
bestuur.
afw achten uitkomst procedure ex art 67 Fw . inzake Vidrea Buying B.V.
vervolg hoger beroep in Pauliana procedure;
curatoren hebben aanvullende procedures in voorbereiding.

vervolg overleg raadslieden w ederpartijen m.b.t. het over gefailleerden
gevoerde bestuur.
afw achten uitkomst procedure ex art 67 Fw . inzake Vidrea Buying B.V.
vervolg hoger beroep in Pauliana procedure;
vervolg zojuist in de verslagperiode aanhangig gemaakte procedure uit
hoofde van Pauliana.
vervolg tw ee klachtzaken.
vervolg voorbereiden tw ee procedures.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

14-07-2021
9

15-10-2021
10

15-01-2022
11

14-04-2022
12

14-07-2022
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

21-08-2019
1

Nog niet duidelijk is w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

02-04-2020
4

Nog niet duidelijk is w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

02-07-2020
5

Nog niet duidelijk is w anneer de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.

02-10-2020
6

Ongew ijzigd.

14-04-2021
8

Ongew ijzigd.

14-07-2021
9

Nog niet duidelijk is w anneer de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.

15-10-2021
10

Nog niet duidelijk is w anneer de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld.

15-01-2022
11

Over de termijn w aarop de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld kan
nog geen uitspraak w orden gedaan.

14-04-2022
12

Over de termijn w aarop de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld kan
nog geen uitspraak w orden gedaan.

14-07-2022
13

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

14-07-2022
13

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje “Plan van aanpak” hiervoor.

21-08-2019
1

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan de curatoren niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.
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