
  
        

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OPENBAAR VERSLAG OP GROND VAN ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VAN 19 JULI 2016  
 
OPMERKINGEN VOORAF 
 
Dit is het tweede verslag in de faillissementen van V&D Group Holding B.V. (hierna: “V&D Holding”), Divisie Vroom 
& Dreesmann B.V. (hierna: “Divisie V&D”), V&D B.V. (hierna: “V&D”) en La Place B.V. (hierna: “La Place”). De 
gefailleerden tezamen worden hierna aangeduid als: de “V&D-vennootschappen”. 
 
Dit verslag berust deels op informatie die curatoren van de RvB van de V&D-vennootschappen en van derden 
hebben verkregen. Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In 
een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van 
de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 
 
Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over 
de stand van de boedels of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen 
aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 
geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in 
dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand 
van enig recht. 
 
De openbare verslagen zullen in het Nederlands en (met enige vertraging) in het Engels worden gepubliceerd. De 
Nederlandse versie prevaleert. De faillissementsverslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl alsmede op de 
websites van BLIX (www.blixadvocaten.nl) en Höcker Advocaten (www.hocker.nl). 
  
 
 
  
BLIX Advocaten: De Lairessestraat 49, 1071 NT Amsterdam, Postbus 75181, 1070 AD Amsterdam, t: +31(0)20 305 28 30, f: +31(0)20 305 28 39, 
info@blixadvocaten.nl, www.blixadvocaten.nl, KvK nummer: 34358375. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de 
algemene voorwaarden van BLIX Advocaten B.V., waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie 
van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op www.blixadvocaten.nl en worden op verzoek toegezonden. 
 
Höcker Advocaten B.V.: Van Eeghenstraat 98, 1071 GL Amsterdam, Postbus 74654,1070 BR Amsterdam, t: +31(0)20 577 77 00, f: +31(0)20 671 97 10, 
mail@hocker.nl, www.hocker.nl, KvK nummer: 34371937. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.hocker.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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I. INLEIDING 
 
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen als curatoren in de faillissementen van de 
V&D-vennootschappen vanaf 1 maart 2016 tot en met 18 juli 2016. 
 
De opbouw van dit verslag is als volgt: 
 

I. Inleiding 
II. Exploitatie vanaf 17 februari 2016 
III. Financiële verslaglegging  
IV. Verslaglegging conform Recofa 

 
In dit verslag zullen dezelfde definities gehanteerd worden als in het eerste openbaar verslag. Wijzigingen ten 
opzichte van de tekst van het eerste openbaar verslag worden cursief weergegeven. 
 
II. EXPLOITATIE VANAF 17 FEBRUARI 2016 
 
Na afloop van de openstelling van de warenhuizen door curatoren resteerde in de warenhuizen en het DC een grote 
handelsvoorraad. Tevens bevond zich in alle warenhuizen, het DC en het Servicecenter een grote hoeveelheid 
inventariszaken. Op een deel van deze voorraad en inventariszaken rustten (gepretendeerde) rechten van derden. 
 
Met ondersteuning van NTAB zijn partijen met erkende eigendomsrechten tegen betaling van een boedelbijdrage ter 
dekking van de kosten van de boedel in dit verband in de gelegenheid gesteld hun zaken terug te nemen.  
 
De overige handelsvoorraad en inventariszaken waren van zodanige omvang en bovendien verspreid over 62 
warenhuizen, het DC en het Servicecenter dat curatoren externe partijen hebben benaderd met het verzoek een 
offerte uit te brengen voor ondersteuning bij de verkoop daarvan. Onderzoek wees vervolgens uit dat verkoop 
daarvan aan opkopers in combinatie met het bezemschoon opleveren van de warenhuizen zoveel kosten met zich 
mee bracht dat deze niet zouden opwegen tegen de verwachte opbrengsten. Curatoren hebben daarom gezocht 
naar partijen die hen konden ondersteunen bij de verkoop van de resterende voorraad en inventariszaken vanuit de 
warenhuizen. Van de voorstellen die zij in dat kader ontvingen bleek het voorstel van Gordon Brothers Europe (“GB”) 
voor zowel de boedel als Sun Capital als vermeend zekerheidsgerechtigde ten aanzien van de handelsvoorraad het 
meest aantrekkelijk. De door GB gegarandeerde opbrengst voor de voorraad en inventariszaken was veruit het 
hoogst en de doorlooptijd van de verkoopoperatie het kortst en daarmee de kosten voor de boedel (waaronder 
huurpenningen) het laagst.  
 
De warenhuizen zijn vanaf 23 maart 2016 verspreid over drie dagen heropend voor de duur van drie tot vier weken 
afhankelijk van de hoeveelheid voorraad en inventariszaken in de warenhuizen. Het laatste warenhuis is op 23 april 
2016 gesloten. 
 
De verkoop en uitlevering van inventariszaken heeft nog een paar dagen langer in beslag genomen. Daarnaast is de 
inventaris van het DC en het Servicecenter verkocht via (internet)veilingen. 
 
Onderdeel van de afspraken met GB was dat zij de warenhuizen, het Servicecenter en DC bezemschoon diende op te 
leveren zodat curatoren op hun beurt de panden in deze staat aan de verhuurders konden teruggeven. Vanaf 13 
april 2016 hebben curatoren, daarbij bijgestaan door CBRE B.V., de panden opgeleverd aan de verhuurders. Per de 
datum van dit verslag zijn alle panden teruggegeven aan de eigenaars. 
 
Een groot aantal partijen heeft interesse getoond in en een bod uitgebracht op een deel of het geheel van de IE-
rechten van V&D. Op basis van de hoogte en de opbouw van de bieding (vast/variabel (deel)), de achtergrond van 
partijen en het businessplan van geïnteresseerden hebben curatoren een selectie gemaakt van de meest gerede 
partijen. Met deze partijen is vervolgens verder onderhandeld. Uiteindelijk bleek de bieding van Retail Ventures 
Holding B.V. (“RVH”) op alle IE-rechten voor zowel de vermeend pandhouder als de boedel het meest aantrekkelijk.  
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De koopprijs bestaat uit een vast en een variabel deel. Het eerste (vaste) deel van de koopprijs van EUR 500.000 is 
inmiddels voldaan. Het tweede (variabele) deel van de  koopprijs is afhankelijk van de winst van RVH en bedraagt 
50% van de door RVH gerealiseerde winst in de periode vanaf de overdacht van de IE-rechten tot 1 november 2016.  
Indien de winst van RVH over de periode tot 1 november 2016 niet resulteert in een winstdeling voor de boedel van 
ten minste EUR 2.000.000 wordt de winstverdelingsafspraak eenmalig met een periode van zes maanden verlengd. 
 

III. FINANCIËLE VERSLAGLEGGING  
 
Gelet op par. 2.4 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, versie 2009, wordt, 
wegens het ontbreken van enig boedelactief bij onderhavig verslag geen tussentijds financieel verslag gevoegd ten 
aanzien van V&D Holding en Divisie V&D. 
 
Als bijlagen 1 en 2 bij dit verslag worden tussentijdse financiële verslagen in de faillissementen van V&D en La Place 
gevoegd. Bij lezing van deze verslagen is het volgende van belang. 
 
− De netto-opbrengsten zoals vermeld in de verslagen zullen nog naar beneden moeten worden bijgesteld in 

verband met nog te ontvangen kostenfacturen die betrekking hebben op de exploitatie. 
 
− De in de verslagen opgenomen bedragen betreffen bedragen exclusief btw. De door de boedel verschuldigde 

btw in verband met de exploitatie van de warenhuizen en La Place restaurants is over de periode van 1 januari 
2016 tot en met 30 april 2016 reeds afgedragen aan de fiscus. Dit betreft de volgende bedragen: 

 
V&D:  € 12.946.917 
La Place:  €      445.324 

 
V&D 
 
Voortzetting activiteiten door curatoren 
 
Vanaf 22 december 2015 tot en met 14 februari 2016 hebben curatoren de warenhuisactiviteiten van V&D 
voortgezet. In die periode zijn bruto-verkoopopbrengsten gerealiseerd van afgerond € 91.619.000. Dit heeft, na 
afdracht van btw, betalingen aan CC/CS, voldoening van kostprijs goederen, betalingen aan dwangcrediteuren en 
voldoening van operationele kosten,  geresulteerd in een netto-resultaat van € 35.197.020.  
 
Heropening warenhuizen; liquidatieverkoop 
 
De liquidatieverkoop van 23 maart 2016 tot en met 23 april 2016 heeft vooralsnog een totale netto-opbrengst 
opgeleverd van  € 10.189.780. Daarvan ziet een bedrag van afgerond  € 1.136.000 op inventariszaken. Een bedrag 
van  € 9.053.780  heeft betrekking op verkochte private label/wholesale zaken, CC/CS zaken, voorraad die zich nog in 
containers bevond in de Rotterdamse haven bij Damco en additioneel door leveranciers ingebrachte voorraad.  
 
La Place 
 
De activiteiten van La Place zijn tot het moment van de doorstart, dat wil zeggen tot en met 14 februari 2016, door 
curatoren voortgezet. De voortzetting van de activiteiten (exploitatie van de restaurants en het cateren van grote 
evenementen) heeft een bruto-verkoopopbrengst opgeleverd van € 36.047.896. Na afdracht van btw, betalingen 
aan franchisenemers, voldoening van operationele en kosten en betalingen aan dwangcrediteuren heeft dit 
geresulteerd in een netto-opbrengst van € 22.847.033.   
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IV. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA 
 
Gegevens onderneming  Naam:   V&D Group Holding B.V. (KvK 51173190) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 
    Feitelijke vestiging: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam 
     Oprichting:  29 oktober 2010 
 

Naam: Divisie Vroom & Dreesmann B.V. (KvK 34196123); 
    Statutaire vestiging: Amsterdam 
    Feitelijke vestiging: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam 
     Oprichting:  29 september 2003 
 

Naam:    V&D B.V. (KvK 343401851); 
    Statutaire vestiging: Amsterdam 
    Feitelijke vestiging: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam 
     Oprichting:  20 mei 2009 
 

Naam:   La Place B.V. (KvK 34198378). 
Statutaire vestiging: Amsterdam 

    Feitelijke vestiging: Laarderhoogtweg 25, 1101 EB, Amsterdam 
     Oprichting:  20 november 2003 
 
Insolventiekenmerken  V&D Holding: C/13/15/537 F (C/13/15/44 S); 

Divisie V&D: C/13/15/538 F (C/13/15/45 S); 
V&D: C/13/15/539 F (C/13/15/46 S); 
La Place C/13/15/540 F (C/13/15/47 S). 
 

Datum surs. van betaling  22 december 2015 
Datum uitspraak faill.  31 december 2015 
  
Bewindvoerders    mr. H. De Coninck-Smolders en mr. C. van de Meent  
Curatoren   mr. H. De Coninck-Smolders en mr. C. van de Meent 
 
Rechter-commissaris  mr. A.E. de Vos 
 
Afkoelingsperiode Bij beschikking van 22 december 2015, gelijk met het verlenen van de 

surseances, is een afkoelingsperiode van twee maanden gelast, tot 22 februari 
2016. Deze periode is verlengd met twee maanden tot 22 april 2016.  

 
De afkoelingsperiode is inmiddels geëindigd. 

 
Activiteiten De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel luiden als volgt: 
 

V&D Holding: “Houdster- en financieringsmaatschappij”; 
Divisie V&D: “Holding en financiering”; 
V&D: “De handel en industrie en meer in het bijzonder de detailhandel, alsmede 
daarmee in verband staande dienstverlening en fabricage, houdster- en 
financieringsmaatschappij”; 
La Place: “Het uitoefenen van restaurantbedrijven”. 

 
V&D Holding en Divisie V&D waren holdingmaatschappijen.  

 
V&D was één van de grootste warenhuisketens van Nederland. V&D richtte zich 
met name op de verkoop van dames-, heren- en kindermode, accessoires en 
artikelen op het gebied van wonen en multimedia. Voorts bood V&D ruimte voor 
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diverse shop-in-shops van diverse A-merken (hierna: de “Concessie- en 
consignatiehouders” of “CC/CS”). Per datum surseance exploiteerde V&D 62 
winkels, verspreid over het gehele land. Daarnaast beheerde V&D een 
distributiecentrum in Nieuwegein voor de bevoorrading van de goederen. De 
Concessie- en consignatiehouders leverden hun goederen rechtstreeks aan de 
warenhuizen van V&D. V&D exploiteerde ook een webshop.  

 
La Place was een horecabedrijf. Zij exploiteerde zowel restaurants binnen de 
warenhuizen van V&D als een groot aantal zelfstandig opererende locaties. In 
totaal exploiteerde La Place 250 verkooppunten, waaronder 62 restaurants in 
V&D-warenhuizen, 61 stand alone restaurants, drie in Duitsland, één in België, 
één in New York en één op Bali en verkooppunten langs snelwegen, in 
attractieparken alsmede in bedrijven als bedrijfsrestaurant. 
 

Omzetgegevens  Het boekjaar van de vennootschappen loopt van 1 februari van enig jaar tot en 
met 31 januari van het daarop volgende jaar.  

 
2014: volgens de geconsolideerde concept jaarrekening 2014 (2 februari 2014 

t/m 31 januari 2015) bedroeg de netto-omzet € 602.834.000.  
2013: volgens de jaarrekening 2013 (3 februari 2013 t/m 1 februari 2014) 

bedroeg de netto-omzet € 618.712.000. 
 
Personeel gemiddeld aantal V&D Holding: geen 

Divisie V&D: geen 
V&D: 5.232 werknemers 
La Place: 5.306 werknemers 

 
Verslagperiode vanaf datum vorige verslag (9 maart 2016 tot en met 18 juli 2016).  
 
Bestede uren verslagperiode V&D: 4.122,1 uren in de periode vanaf 1 maart 2016 tot en met 30 juni 2016; 
 La Place: 477,4 uren in de periode vanaf 1 maart 2016 tot en met 30 juni 2016; 
 
Bestede uren totaal  Surseance (22 december 2015 tot en met 30 december 2015) 
 

V&D: 631,9 uren  
La Place: 461,4 uren 

 
    Faillissement (vanaf 31 december 2015 tot en met 30 juni 2016) 
 
 V&D: 7.918,7 uren  
 La Place: 2.066,6 uren 
 
Saldo (boedel)rekeningen  Per 30 juni 2016 
 

V&D: € 53.812.314 
La Place: € 71.254.268 

 
1 Inventarisatie 

 
1.1. Directie en organisatie 

 
Afgerond, zie openbaar verslag 1.  

 
1.2  Winst en verlies (na belastingen) 
 

Afgerond, zie openbaar verslag 1.  
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1.3  Balanstotaal 

 
Afgerond, zie openbaar verslag 1.  

 
1.4  Lopende procedures 
 

Naar beste weten van curatoren is een viertal procedures aanhangig waarbij V&D gedaagde partij is. Deze 
procedures zijn op grond van artikel 29 Fw geschorst. Daarnaast zijn enkele merkenprocedures aanhangig 
waarbij V&D en La Place eisende partij zijn. In deze procedures is uitstel verkregen in afwachting van een 
eventuele verkoop van IE-rechten. 
 
Nu de merken zijn overgedragen aan RVH is het aan RVH om te bepalen of de merkenprocedures zullen 
worden voortgezet.  
 
Voor datum surseance heeft een werknemer een procedure aanhangig gemaakt bij de kantonrechter in 
verband met zijn ontslag op staande voet. Vanwege de aard van de vordering (vernietiging van het gegeven 
ontslag: een niet verifieerbare vordering) is de procedure op grond van art. 28 Fw voortgezet. Uit 
praktische overwegingen is de arbeidsrechtjurist van V&D namens curatoren vrijwillig verschenen op de 
reeds geplande zitting van 11 februari 2016. Aldaar is verweer gevoerd.  
 
De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet vernietigd en geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer is geëindigd door opzegging door curatoren. De arbeidsovereenkomst was reeds, voor 
zover vereist, gelijk met alle andere werknemers, opgezegd door curatoren. Curatoren hebben het UWV 
over deze kwestie geïnformeerd in verband met een mogelijke loonvordering van de werknemer.   
 
In een lopende strafzaak (milieudelict) was vóór datum faillissement door V&D cassatie ingesteld tegen een 
arrest van het Gerechtshof Amsterdam. V&D was door het hof veroordeeld tot betaling van een geldboete. 
Curatoren zullen de procedure niet voortzetten.    
 
In een door verhuurder Mondia Investments B.V. in eerste aanleg geëntameerde procedure is op 22 
december 2015 arrest door het hof  gewezen waarbij de vordering van Mondia Investments B.V. alsnog is 
afgewezen. Mondia Investments B.V. heeft cassatie ingesteld tegen het arrest. Curatoren hebben ervoor 
gekozen in cassatie niet te verschijnen. 
 

1.5  Verzekeringen 
 

Lopende verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zijn – voor zover 
mogelijk – beëindigd. De volgende verzekeringen zijn vooralsnog voortgezet: 

 
Tot 1 maart 2016 zijn de volgende verzekeringen voortgezet: 
 

• Transportverzekering 
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
• Brand/bedrijfsschadeverzekering 
• Zakenreisverzekering 
• Autoverzekering incl. schadeverzekering inzittenden 
• Recall verzekering 

 
Per 1 maart 2016 worden nog voortgezet: 
 

• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  
• Brand/bedrijfsschadeverzekering 
• Autoverzekering incl. schadeverzekering inzittenden voor de nog resterende leaseauto’s 
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Per 1 augustus 2016 zullen alle verzekeringen zijn beëindigd. 
 

1.6  Huur 
 

V&D heeft huurovereenkomsten afgesloten met betrekking tot de 62 warenhuislocaties, het hoofdkantoor 
en het distributiecentrum. In totaal betreft het 74 huurovereenkomsten. Alle huurovereenkomsten zijn dan 
wel door de verhuurder dan wel door curatoren opgezegd.  

 
De huurovereenkomsten voor de vestigingen, het hoofdkantoor en het distributiecentrum zullen eindigen 
in de periode tussen 8 maart 2016 en 1 mei 2016. De meeste huurovereenkomsten eindigen op 1 mei 
2016.  

 
Voor de stand van zaken met betrekking tot de door V&D gehuurde warenhuizen wordt verwezen naar 
Hoofdstuk II van dit verslag. 

 
La Place beschikte over één intercompany-(onder)huurovereenkomst voor de 62 vestigingen in of bij een 
V&D-vestiging en voor de kantoorruimte in het distributiecentrum van V&D. Deze huurovereenkomst zal 
per vestiging met wederzijds goedvinden eindigen op de dag waarop de hoofdhuurovereenkomst van V&D 
zal eindigen.  

 
Voor de 52 zelfstandige vestigingen waren 54 huurovereenkomsten gesloten. De huurovereenkomsten 
voor 24 vestigingen zijn door de verhuurder of door curatoren beëindigd. Drie huurovereenkomsten zijn 
reeds geëindigd (Oosterdokskade Amsterdam, Stadsweide Roermond en Westwaarts Zoetermeer). De 
overige 21 vestigingen eindigen tussen 12 maart 2016 en 1 mei 2016.  

 
Met betrekking tot de overeenkomsten voor de 28 niet-opgezegde vestigingen tracht Jumbo met 
medewerking van curatoren een indeplaatsstelling te realiseren. 
 
V&D heeft bij 16 vestigingen en bij het hoofdkantoor opgetreden als onderverhuurder van zelfstandige 
bedrijfsruimte. In totaal betreft het 28 huurovereenkomsten. Aan de onderhuurders is gemeld dat de 
betreffende hoofdhuurovereenkomsten zijn opgezegd, waardoor de gefailleerde vanaf de beëindiging van 
de hoofdhuur niet langer in staat zal zijn om het huurgenot te verschaffen. 
 
Curatoren hebben van de betrokken verhuurders begrepen dat met alle onderhuurders een regeling is 
getroffen of dat het gebruik door de onderhuurders is beëindigd. 

 
1.7  Oorzaak faillissementen 
 

Wat betreft de oorzaak van de faillissementen van de V&D-vennootschappen heeft de RvB voorlopig het 
volgende verklaard. 
 
In algemene zin is volgens de RvB sprake geweest van een algehele “retail malaise” waar veel ondernemers 
in de retail onder te lijden hebben (gehad). 
  
In aanvulling op het voorgaande speelde volgens de RvB dat de winkelformule van V&D verouderd was. Dit 
was een reden voor het in maart 2015 aangetreden management om voor V&D een nieuwe strategie en 
aanpak te ontwikkelen. 
 
Volgens zeggen van het management zouden de effecten van deze strategiewijziging en aanpak vanaf 2016 
te zien zijn in de winkels. Sleutelwoorden in de nieuwe strategie waren “een nieuwe signatuur, een ander 
modebeeld en een presentatie met beleving”.  
 
In de tweede helft van 2015 werden de V&D-vennootschappen, aldus de RvB, geconfronteerd met een 
drietal incidenten die een majeure impact hadden op hun financiële positie: 
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1. De introductie van de nieuwe webshop die voor begin september was voorzien liep ruim twee 
maanden vertraging op door problemen met de  software (het ordermanagementsysteem). Dit 
had volgens de RvB een negatief effect op de omzet voor 2015 van € 11 miljoen. 
 

2. Als gevolg van het faillissement van winkelketen Dixons (oktober 2015), die voor V&D de verkoop 
van elektronica in haar warenhuizen verzorgde, kwam de verkoop van deze productgroep 
nagenoeg stil te liggen. Het negatieve gevolg hiervan voor de omzet van V&D beliep naar zeggen 
van de RvB € 6 miljoen voor 2015. 

 
3. Het extreem warme najaar, de "indian summer” - 17 december 2015 was de warmste 

decemberdag ooit gemeten in Nederland -, veroorzaakte met name extreem lage verkopen bij 
V&D van dames-, heren- en kinderwinterkleding. Volgens de RvB bedroeg het negatieve gevolg 
voor de omzet door dit fenomeen voor 2015 € 17 miljoen. 

 
Opgeteld hebben bovengenoemde drie omstandigheden geleid tot een omzetverlies van € 34 miljoen in 
2015, aldus de RvB. Dit resulteerde in een negatief cashflow effect van € 12 miljoen waardoor de 
financieringsbehoefte voor 2016 met laatstgenoemd bedrag toenam. 
 
Volgens de RvB was Sun Capital desgevraagd niet bereid de hiervoor benodigde extra financiering te 
verstrekken of op andere wijze te garanderen. 
 
Het door de sterk tegenvallende omzet ontstane financieringsprobleem voor 2016 was tweeledig, aldus 
wederom de RvB. In de eerste plaats zou in het derde kwartaal van 2016 een extra piekfinanciering van € 
12 miljoen nodig zijn. In de tweede plaats zou het in september 2015 door Sun toegezegde additionele 
seizoenskrediet van € 35 miljoen een meer permanent karakter moeten krijgen en in ieder geval moeten 
doorlopen tot in 2017.  
 
Nadat de RvB had laten weten nog wel mogelijkheden te zien voor een oplossing voor de € 12 miljoen 
hogere piekfinanciering, bleek naar haar zeggen op 21 december 2015 dat Sun Capital niet bereid was om 
de betreffende € 35 miljoen onder aangepaste voorwaarden ter beschikking te stellen, zodat de extra 
financieringsbehoefte voor 2016 niet slechts € 12 miljoen bedroeg maar meer dan € 40 miljoen. Hiermee 
viel naar het oordeel van de RvB feitelijk de financiering weg voor de toekomst en kon zij niet anders dan 
tot de conclusie komen dan dat de onderneming niet meer in staat om was aan haar toekomstige 
verplichtingen te voldoen, laat staan nieuwe verplichtingen aan te gaan. Als gevolg hiervan zag zij zich 
genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen. Met toestemming van de Raad van Commissarissen is 
vervolgens surseance van betaling aangevraagd en verleend. 

 
Curatoren zullen de komende periode de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en meer in 
algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de faillissementen van de V&D-
vennootschappen. 
 
De verslagperiode heeft geheel in het teken gestaan van de verkoop van de resterende handelsvoorraad en 
inventariszaken en de financiële afwikkeling daarvan, zodat nader onderzoek naar de achtergronden van de 
faillissementen van de V&D-vennootschappen vooralsnog niet heeft plaatsgevonden. In de verslagperiode 
hebben curatoren van een aantal betrokkenen een reactie ontvangen op de door de RvB genoemde 
oorzaken van de faillissementen. Zij zullen deze reacties en inzichten betrekken bij het uit te voeren 
oorzakenonderzoek.  
 
Curatoren hebben drie partijen verzocht een voorstel te doen voor ondersteuning bij het uit te voeren 
oorzakenonderzoek. Naar verwachting zal de opdrachtverstrekking eerdaags kunnen plaatsvinden en zal 
het oorzakenonderzoek op korte termijn een aanvang kunnen nemen. Gezien de omvang en de complexiteit 
van het oorzakenonderzoek verwachten curatoren niet eerder dan in de eerste helft van 2017 hierover te 
kunnen rapporteren. 
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2.  Personeel 
 
2.1  Aantal ten tijde van faillissement 
 

Zie verslag 1. 
 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 
 

Zie verslag 1. 
 
2.3  Datum ontslagaanzegging 
 

Bij brief van 5 januari 2016 zijn, met machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten 
met de bij V&D en La Place in dienst zijnde werknemers, voor zover nog nodig, opgezegd. Op 2 januari 
2016 is aan de Belgische werknemers een zogenaamde verbrekingsbrief overhandigd waarin het ontslag 
kenbaar is gemaakt. 
 
Van 8 tot en met 15 januari 2016 hebben bijeenkomsten met het UWV plaatsgevonden op de diverse 
vestigingen van V&D en La Place. Vanwege het grote aantal werknemers is een verkorte procedure van 
kracht.  

 
Voor het merendeel van het personeel geldt dat de opzegtermijn op 16 februari 2016 is geëindigd. In 
verband met de afwikkeling van de faillissementen is een beperkt deel van het personeel (ongeveer 200 
werknemers) nog werkzaam voor de curatoren. 
 
In de periode 17 februari 2016 tot en met eind april 2016 heeft een deel van het V&D-personeel nog 
werkzaamheden verricht voor curatoren. De werknemers hebben vanaf 17 februari 2016 tot en met de voor 
hen geldende einddatum het salaris betaald gekregen door de boedel. Thans is nog een viertal werknemers 
werkzaam. Naar verwachting zal in ieder geval nog tot eind juli een beroep op deze werknemers gedaan 
moeten worden in het kader van de afwikkeling van de exploitatie van de warenhuizen.  
 
GB heeft in het kader van de liquidatie-uitverkoop een deel van het V&D personeel ingehuurd via een 
uitzendbureau. Zij zag zich daarbij geconfronteerd met (nieuwe) arbeidsrechtelijke wetgeving die ertoe 
leidde dat het uitzendbureau enkel werknemers met een dienstverband van maximaal 22 maanden wenste 
in te huren om te voorkomen dat zij transitievergoedingen verschuldigd zou raken aan ingehuurde 
werknemers. De voormalige werknemers van V&D zijn hierover per e-mail geïnformeerd.  

  
2.4 Nadere aspecten bemoeienis UWV 
 

Zie openbaar verslag 1. 
 
Werkzaamheden: 
 
Verloning door de boedel over februari, maart, april, mei en juni, beantwoorden diverse vragen van 
(voormalig) werknemers, veelvuldig overleg met UWV en Belastingdienst over verloning en jaaropgaven, 
divers overleg met GB over verloning, beantwoorden diverse individuele vragen van werknemers en UWV 
over onder meer vaststellen salaris opzegtermijn.  

 
3.  Activa 
 

Onroerende zaken 
 
3.1-3.4 Zie openbaar verslag 1. 
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Bedrijfsmiddelen 
 
3.5  Beschrijving 
 
 Inventaris 
 

De bedrijfsmiddelen van V&D bestaan voornamelijk uit winkelinventaris en kantoorinventaris. 
 
De bedrijfsmiddelen van La Place bestaan uit horeca-inrichting en inventaris. 
 
V&D Holding en Divisie beschikken niet over inventariszaken. 
 
Liquide middelen 

 
Er werden door de V&D-vennootschappen bankrekeningen aangehouden bij ING Bank N.V. en ABN AMRO 
Bank B.V. De creditsaldi per datum surseance (22 december 2015) bedroegen: 
 

- NL48INGB0667429093 (Divisie V&D) €  -308,40 
- NL65INGB0654087407 (Divisie V&D) € -5,49 
- NL18INGB0663469511 (V&D) € 16.190.640,03 
- NL28INGB0000000098 (V&D) € 1.393,01 
- NL46ABNA0435043374 (V&D) € 0,37 
- NL75INGB0020044690 (V&D) USD -1.235.250,23 
- NL37INGB0654777969 (La Place) € -13.773.635,53 

 
Een aantal G4S entiteiten verleende diensten aan de V&D-vennootschappen waaronder waardevervoer, 
geldverwerking en geldlevering. G4S houdt nog een bedrag van afgerond EUR 1.1 miljoen onder zich in 
verband met pre-surseancevorderingen. Curatoren betwisten dat G4S gerechtigd zou zijn tot het bedrag dat 
zij onder zich houdt en trachten vrijgave daarvan te bewerkstelligen. 
 
Vervoersmiddelen 
 
Niet van toepassing.  

 
3.6  Verkoopopbrengst 
 

De inventaris van V&D zal de komende periode worden verkocht.  
 

De inventaris van La Place is verkocht aan Jumbo Groep Holding B.V. (“Jumbo”) voor een bedrag van € 
7.000.000. 
 
De inventaris van V&D (in de warenhuizen, het Servicecenter en het DC) is door GB in opdracht van 
curatoren verkocht, deels vanuit de warenhuizen en deels door middel van (internet)veilingen. De netto-
opbrengst bedraagt € 1.136.000. 

 
3.7   Boedelbijdrage 
  

Niet van toepassing. Het betreft bodemzaken. 
 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 
  

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. 
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Werkzaamheden: 
 

Verkoop inventaris warenhuizen, Servicecenter en DC, veelvuldig overleg GB en NTAB, beantwoorden 
diverse individuele vragen van kopers en leveranciers van inventariszaken, beoordeling beroep op 
eigendomsrechten door leveranciers en afwikkeling daarvan, contacten met verschillende partijen over 
zaken met historisch belang, coördinatie verwijderen data van hardware (o.a. kassa’s, computers). 

 
Voorraden/ onderhanden werk 

 
3.9  Beschrijving 
 
 Voorraden 
 

De voorraden van V&D op datum surseance bestonden uit grote hoeveelheden kleding, accessoires en 
artikelen op het gebied van wonen en multimedia. De voorraad is tijdens de exploitatieperiode vanuit de 
winkels verkocht en de verkoop van de resterende voorraad zal de komende periode plaatsvinden.  

 
De voorraden van La Place bestonden uit voedingsmiddelen en dranken. De voorraad voedingsmiddelen 
bestond grotendeels uit dagverse producten die veelal op de dag van ontvangst werden verbruikt c.q. 
verkocht. 
 
De resterende voorraad is in de verslagperiode vanuit de warenhuizen verkocht. Voor verdere informatie 
over de verkoop van de resterende voorraad wordt verwezen naar Hoofdstuk II en III van dit verslag. Voor 
de verkoop van de voorraad die zich bij Docdata bevond wordt verwezen naar randnummer 5.8 van dit 
verslag. 
 
Onderhanden werk 

 
 Niet van toepassing. 
 
3.10  Verkoopopbrengst 
 

La Place 
 
De voorraad van La Place is verkocht aan Jumbo voor een bedrag van € 1.000.000. 
 
V&D 
 
Voortzetting warenhuisactiviteiten door curatoren: € 35.197.020 (netto-resultaat).  

 
Heropening warenhuizen; liquidatieverkoop: € van  € 9.053.780 (netto-resultaat). 

 
3.11 Boedelbijdrage 
 

Met Sun Capital is overeengekomen dat de boedel 10% van de netto verkoopopbrengst van de voorraad 
van V&D ontvangt, met een minimum van € 6.000.000. 
 
Voor de verkoop van de resterende voorraad door middel van de liquidatieverkoop door GB is tussen 
curatoren en Sun Capital, voor het geval de boedel de door Sun Capital gepretendeerde zekerheidsrechten 
erkent, een boedelbijdrage overeengekomen van € 1.750.000. De boedelbijdrage wordt voldaan uit de 
verkoopopbrengst van de voorraad die curatoren onder zich houden. 

 
 Werkzaamheden: 
 

Verkoop voorraad warenhuizen, DC en Servicecenter (samples), bewerkstellingen vrijgave voorraad in 
containers in haven Rotterdam, verkoop containervoorraad, verkoop voorraad Docdata, veelvuldig overleg 
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GB, NTAB en Sun Capital, beantwoorden diverse individuele vragen van kopers en leveranciers, beoordeling 
beroep op eigendomsrechten door leveranciers en afwikkeling daarvan. 

 
 Andere activa 
 
3.12  Beschrijving 
 

IE-rechten  
 
La Place en V&D beschikten over diverse IE-rechten, waaronder woord- en beeldmerken, domeinnamen en 
een database. De IE-rechten van La Place zijn verkocht aan Jumbo. De IE rechten van V&D zullen voor zover 
mogelijk de komende periode te gelde worden gemaakt in overleg met Sun Capital, vermeend 
zekerheidsgerechtigde tot deze rechten.  
 
De IE-rechten van V&D zijn verkocht aan RVH, thans V&D B.V. genaamd. Het eerste (vaste) deel van de 
koopprijs van € 500.000 is ineens voldaan. Het tweede (variabele) deel van de  koopprijs is afhankelijk van 
de winst van RVH. Voor verdere details wordt verwezen naar Hoofdstuk II van dit verslag. 
 
Goodwill 
 
De goodwill van La Place is verkocht aan Jumbo, zie hierna randnummer 6, doorstart. 

 
3.13 Verkoopopbrengst 

 
IE-rechten La Place: € 30.000.000 
Goodwill La Place: € 10.000.000 
 
IE-rechten V&D:  €     500.000 + P.M. (zie randnummer 3.12 van dit verslag) 

 
3.14  Boedelbijdrage 
 

Met betrekking tot de verkoop van de IE-rechten van La Place aan Jumbo is een boedelbijdrage van 1%, 
derhalve € 300.000 overeengekomen met Sun Capital, vermeend zekerheidsgerechtigde tot deze rechten. 
 
Ten aanzien van de verkoop van de IE-rechten van V&D B.V. is met Sun Capital overeengekomen dat zij, 
indien de door haar gepretendeerde zekerheidsrechten door curatoren worden erkend, een boedelbijdrage 
voldoet van:  
 

1. 20% van de verkoopopbrengst tot een bedrag van € 750.000; plus 
2. 15% van de verkoopopbrengst boven een bedrag van € 750.000 maar onder € 1.000.000; plus 
3. 10% van de verkoopopbrengst boven € 1.000.000 

 
met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 250.000. 

 
 Werkzaamheden: 
 

Afronden werkzaamheden verkoop IE-rechten La Place, onderhandelingen met diverse geïnteresseerde 
partijen in IE-rechten V&D resulterend in overeenstemming met RVH, overleg met Sun Capital, effectueren 
verkoop IE-rechten V&D. 
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Aandelen vennootschappen 
 
3.15  Beschrijving 
 

La Place hield alle aandelen in La Place Nederland B.V. (KvK: 34319190). La Place Nederland B.V. heeft 
nimmer activiteiten ontplooid. Deze vennootschap is inmiddels ontbonden en op 1 februari 2016 
uitgeschreven uit het handelsregister. 

 
Voorts hield La Place alle aandelen in La Place GmbH. Op La Place GmbH is op 8 januari 2016 een Duitse 
insolventieprocedure van toepassing verklaard (Insolvenz Verfahren) met aanstelling van een Duitse 
bewindvoerder, de heer R. Schiebe. De vermogensbestanddelen van La Place GmbH maken geen 
onderdeel uit van de doorstart van La Place. 

 
La Place was lid van Inkoopvereniging Victoria Trading. Het lidmaatschap zal worden overgedragen aan 
Jumbo tegen betaling van het saldo van La Place op de ledenrekening van de vereniging, ten bedrage van € 
25.000. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. 
 
V&D hield 13.333 aandelen met een nominale waarde van € 0,45 (NLG 1,-) in Loyalty Management 
Netherlands B.V. (“LMN”), de vennootschap achter Airmiles. Door het faillissement was V&D verplicht haar 
aandelen aan de overige aandeelhouders aan te bieden. Op verzoek van LMN en haar (overige) 
aandeelhouders hebben curatoren – na raadpleging van Grant Thornton met betrekking tot de waardering 
van de aandelen – de aandelen van V&D in LMN aangeboden aan de vennootschap zelf, tegen de nominale 
waarde van de aandelen. De aandelen waren niet bezwaard met een pandrecht van Sun Capital of aan haar 
gelieerde partijen. Namens LMN is de verkoopdocumentatie opgesteld.  

 
 Opbrengst: € 5.999,85 (ontvangen op 15 juli 2016) 
 
3.16  Boedelbijdrage 
 
 Niet van toepassing. 
 
 Werkzaamheden: 
 

Correspondentie met LMN, overleg met Grant Thornton. 
 
4.  Debiteuren 
 
4.1 Omvang debiteuren 
 

Volgens het bij de aanvraag van de surseance van betaling overgelegde overzicht per 22 december 2015 
bedroeg het saldo aan openstaande debiteuren € 3.723.879 (V&D) en € 1.172.359 (La Place). In overleg 
met Sun Capital, die een pandrecht claimt op deze vorderingen, heeft de boedel de debiteurenincasso ter 
hand genomen. 
 
Pre-surseancedebiteuren 
 
Tijdens de boedelperiode zijn door de boedels van V&D en La Place facturen verzonden aan debiteuren voor 
vorderingen van vóór datum surseance die nog niet waren gefactureerd ten bedrage van € 1.136.229 ten 
aanzien van V&D en € 172.195 ten aanzien van La Place. Daarmee bedragen de totale saldi aan pre-
surseancedebiteuren: 
 
V&D:   € 4.860.108 
La Place  € 1.344.554 
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Boedeldebiteuren 
 
Voorts zijn tijdens de boedelperiode de volgende totaalbedragen gefactureerd aan debiteuren met 
betrekking tot vorderingen die zien op de boedelperiode:   
 
V&D:  € 2.136.395 
La Place: € 2.029.771 
 

4.2 Opbrengst 
 
 V&D 
 
 Opbrengst debiteuren pre-surseance: € 2.652.550 
 Opbrengst debiteuren boedelperiode: € 416.397 
 
 La Place 
 
 Opbrengst debiteuren pre-surseance: € 398.821 
 Opbrengst debiteuren boedelperiode: € 793.504 
 
4.3 Boedelbijdrage 
 
 10% over het geïncasseerde bedrag waartoe Sun Capital gerechtigd is. 
 
 Werkzaamheden: 
 

Verzenden van betalingsherinneringen, diverse correspondentie met debiteuren, monitoren ontvangen 
bedragen, bijwerken overzicht. 

 
5.  Bank/zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en) 
 

Er zijn geen bankinstellingen die een vordering hebben op de V&D-vennootschappen. 
 
Sun Capital heeft in totaal € 212 miljoen aan de V&D vennootschappen ter beschikking gesteld door 
kapitaalstortingen en (achtergestelde) leningen. Voor meer details over de financiering van de V&D-
vennootschappen wordt verwezen naar het onderdeel “Financiering V&D vennootschappen” van het 
eerste openbaar verslag.  
 
Sun Capital heeft de volgende vorderingen kenbaar gemaakt aan curatoren: 
 
Swan Finco  € 47.548.660,26 (incl. rente tot 9 februari 2016) 
Swan S.à.r.l.   € 32.353.333,33 (incl. rente tot 9 februari 2016) 

 
5.2 Leasecontracten 
 
 Logisitiek systeem distributiecentrum 
 

V&D had een leaseovereenkomst afgesloten met ABN AMRO Lease N.V. in verband met een logistiek 
systeem in het distributiecentrum. De boedel heeft tot en met 24 februari 2016 gebruik gemaakt van dit 
systeem. Voor het gebruik is aan ABN AMRO Lease N.V. een gebruiksvergoeding van € 40.000 per week 
betaald. De Belastingdienst en ABN AMRO Lease N.V. zijn verwikkeld in een discussie over de vraag of het 
systeem roerend of onroerend is.  
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De gebruiksvergoeding bedroeg in totaal € 46.000 exclusief btw in plaats van het eerder vermelde bedrag 
van € 40.000 per week.  
 
Athlon 
 
Voorts waren V&D en La Place leaseovereenkomsten aangegaan met Athlon/De Lage Landen in verband 
met diverse leaseauto’s voor een deel van het personeel. Bijna alle leaseovereenkomsten zijn beëindigd en 
de leaseauto’s zijn opgehaald door Athlon. Jumbo heeft 22 leaseovereenkomsten overgenomen.  
 
Na 17 februari 2016 zijn nog enkele leaseauto’s gebruikt door medewerkers die voor de boedel hebben 
gewerkt. Inmiddels zijn alle leaseauto’s aan Athlon geretourneerd. 
 
Telecomapparatuur 

 
De leaseovereenkomsten met betrekking tot telecomapparatuur zijn niet gestand gedaan. Met enkele 
partijen zijn separate afspraken gemaakt over het gebruik van apparatuur over de boedelperiode.  
 
Met telecomleverancier Nemesys is ten behoeve van de boedel van V&D overeengekomen dat € 905 
inclusief btw per week werd betaald voor telefoon, videoconferencing en managed routers. Deze 
overeenkomst is met ingang van 17 februari 2016 beëindigd en de leverancier heeft haar zaken opgehaald. 

 
Itec heeft zowel aan V&D als aan La Place diensten verleend bestaande uit de verhuur van zogenaamde 
multi functional kopieerapparaten en reguliere (kleinere) kopieerapparaten. In samenhang met de 
verhuurovereenkomsten waren onderhouds- en softwarecontracten met Itec gesloten. Daarnaast werden 
door Itec kosten per zwart/wit- en kleurenafdrukken in rekening gebracht. De kosten werden op voorhand 
geschat, waarna later een afrekening volgde aan de hand van nacalculatie door Itec op basis van op 
afstand uitgelezen aantal en soort afdrukken. Kort na het uitspreken van de faillissementen van V&D en La 
Place zijn met Itec nieuwe afspraken gemaakt over het leveren van voornoemde diensten gedurende de 
boedelperiode, dat wil zeggen vanaf de datum van surseanceverlening tot aan opzegging door curatoren. 
De dienstverlening van Itec is door curatoren op 15 april 2016 (per huurovereenkomst tegen de 
sluitingsdatum van het desbetreffende filiaal waar de kopieerapparaten zich bevonden) opgezegd. Itec is 
daarna in de gelegenheid gesteld haar eigendommen op te halen. Nadat Itec haar eigendommen had 
opgehaald, heeft zij zich tot curatoren gewend met de mededeling dat 27 kopieerapparaten die volgens de 
administratie van Itec in het bezit van V&D zouden zijn, niet door Itec zijn aangetroffen. In dit verband heeft 
Itec gesteld schade te hebben geleden. Curatoren onderzoeken de juistheid van deze stelling. 
 
Daarnaast verleende Kyocera service aan kopieerapparaten die eigendom waren van La Place. Na de 
surseance en later het faillissement van La Place zijn nieuwe afspraken met Kyocera gemaakt. Met Kyocera 
is overeengekomen dat op basis van werkelijk verbruik, aan de hand van op afstand uitgelezen 
tellerstanden, achteraf zou worden afgerekend conform de tarieven die tussen Kyocera en La Place waren 
overeengekomen. De overeenkomst met Kyocera met betrekking tot de boedelperiode is door curatoren 
met ingang van 17 februari 2016 beëindigd. Kyocera heeft een afrekening gemaakt tot deze einddatum. 
Curatoren hebben Kyocera in contact gebracht met de koper van de La Place activiteiten. 

 
5.3 Beschrijving zekerheden 
 

Zie openbaar verslag 1. 
  
5.4 Separatistenpositie 
  

Zie openbaar verslag 1. 
 
In de verslagperiode hebben curatoren de beschikbare zekerheidsdocumentatie bestudeerd. Naar 
aanleiding daarvan heeft veelvuldig overleg met Sun Capital plaatsgevonden, zijn vragen aan Sun Capital 
gesteld en is nadere informatie van Sun Capital verkregen. Op dit moment zijn curatoren in afwachting van 
antwoorden op gestelde nadere vragen. 
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5.5 Boedelbijdragen 
 

Aannemende dat de door Sun Capital gepretendeerde pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd, zijn 
boedelbijdragen overeengekomen, zie hiervoor randnummers 3.11, 3.14 en 4.3. 

 
5.6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame 
 

Ongeveer 285 schuldeisers hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud en/of een 
recht van reclame. Alle aanspraken zijn in behandeling genomen en onderzocht. In geval onvoldoende 
stukken zijn overgelegd, zijn leveranciers in de gelegenheid gesteld hun standpunt nader te onderbouwen. 
De leveranciers die zich op het recht van reclame hebben beroepen, zijn in de gelegenheid gesteld om aan 
de hand van voorraadlijsten hun zaken te identificeren. Enkele leveranciers met wie discussie bestond over 
de identificering van goederen zijn uitgenodigd om in een filiaal van V&D aan medewerkers van curatoren 
te laten zien op welke wijze de zaken geïdentificeerd kunnen worden.  

 
Voor zover een beroep op eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame door de curatoren is erkend, is 
aan deze leveranciers voorgesteld dat zij 90% van de factuurwaarde van de in de boedelperiode verkochte 
zaken waarvan het eigendomsrecht is vastgesteld, betaald krijgen. Thans worden met deze leveranciers 
met eigendomsrechten afspraken gemaakt over het terughalen van de  resterende zaken. 
 
De hiervoor genoemde vergoeding van 90% van de factuurwaarde van de zaken die verkocht zijn in de 
boedelperiode, is inmiddels aan de betrokken leveranciers met een erkend eigendomsrecht uitbetaald. De 
leveranciers zijn in de gelegenheid gesteld om de zaken waarvan het eigendomsrecht is vastgesteld en die 
zich na afloop van de voortzetting van de warenhuisactiviteiten door curatoren nog bij V&D bevonden, 
tegen betaling van een boedelbijdrage op te halen óf om deze zaken via GB tijdens de liquidatieverkoop te 
verkopen.  

 
Met een zeer beperkt aantal leveranciers bestaat nog discussie over de rechtsgeldigheid van het ingeroepen 
eigendomsrecht. In dat kader is thans één door een leverancier geëntameerde gerechtelijke procedure 
aanhangig. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar randnummer 9 van dit verslag. Met de 
overige leveranciers wordt bezien of een minnelijke regeling kan worden getroffen. 
 
Suppliers Declaration  
 
V&D hanteerde voor haar wholesale leveranciers een zogenaamde declaration of the supplier, ook wel 
suppliers declaration (“SD”). De SD was bedoeld om de voorwaarden en instructies die op de handelsrelatie 
tussen V&D en een leverancier van toepassing waren vast te leggen.  

 
Door de SD te ondertekenen verklaarde de leverancier in overeenstemming te handelen met onder meer 
de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van V&D (de “inkoopvoorwaarden”). Tevens verklaarde de 
leverancier deze inkoopvoorwaarden te hebben ontvangen, erkende hij de toepasselijkheid van de 
inkoopvoorwaarden van V&D en verklaarde hij in overeenstemming daarmee te handelen. 

 
De inkoopwaarden bepalen onder meer dat de eigendom van geleverde zaken overgaat op het moment 
van levering aan V&D. Daarnaast wordt in de inkoopvoorwaarden de toepasselijkheid van eventuele 
algemene voorwaarden van de verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Ondanks het feit dat veel leveranciers de SD hebben getekend, hebben zij aanvankelijk toch een beroep 
gedaan op een eigendomsvoorbehoud opgenomen in hun eigen algemene voorwaarden. Dit beroep is 
onder verwijzing naar de SD door curatoren afgewezen. Dit heeft ertoe geleid dat vervolgens een groot 
aantal leveranciers zich op het recht van reclame heeft beroepen. Met een beperkt aantal leveranciers 
wordt nog gediscussieerd over de toepasselijkheid van de SD. 
 
Curatoren zijn in afwachting van eventuele vervolgstappen ten aanzien van een mogelijke procedure over 
de toepasselijkheid van de SD. 
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5.7 Concessie- en consignatiehouders  
 

V&D had met een kleine 200 partijen een consignatie- of “concessie” overeenkomst. Dit betreft 
leveranciers van A-merken die grotendeels via een shop in shop constructie hun producten verkochten 
binnen de warenhuizen van V&D. Bij vrijwel al deze partijen verliep verkoop via kassa's van V&D. In een 
aantal gevallen was sprake van eigen personeel en kassa's van de concessiehouder.  
 
Kort na de surseanceverlening heeft V&D met medewerking van bewindvoerders aan alle CC/CS toegezegd 
om over verkopen na verlening van surseance de overeengekomen fees (vergoeding over gerealiseerde 
omzet) te zullen afdragen. Dit is na omzetting in faillissement voortgezet onder de toezegging van 
versnelde uitbetaling van de fees. Met ingang van 11 januari 2016 zijn de fees wekelijks afgedragen. Met 
drie partijen met eigen kassa's vindt separaat afrekening plaats.  
 
De CC/CS zijn in staat gesteld hun resterende voorraad en eventuele inventaris/verkoopmateriaal terug te 
nemen. Hiertoe is het NTAB ingeschakeld. Door de hoeveelheid locaties en concessie- en 
consignatiehouders betreft dit een omvangrijke logistieke operatie. Inmiddels is een aanvang gemaakt met 
het uitleveren van de goederen tegen vergoeding van de met deze uitlevering gemoeide kosten. 
 
De CC/CS hebben ofwel hun zaken opgehaald tegen betaling van een boedelbijdrage ter dekking van de met 
de uitlevering gepaard gaande kosten, ofwel een regeling getroffen met GB in verband met de verkoop van 
de zaken tijdens de liquidatieverkoop.  

 
5.8 Retentierechten 
 

De navolgende partijen hebben zich gemeld met een beroep op een retentierecht. 
 

Docdata  
 

Docdata fulfillment B.V. ("Docdata") heeft voor V&D opslag- en distributiewerkzaamheden verricht ten 
behoeve van de webshop van V&D. Onmiddellijk na surseance is de webshop gesloten. Op dat moment 
bevond zich een grote voorraad bij Docdata, zowel voorraad van V&D als van CC/CS. Docdata heeft zich 
tegenover V&D en curatoren beroepen op een recht van retentie in verband met een substantiële 
openstaande vordering op V&D ten tijde van de surseance.  
 
Kort na omzetting in faillissement hebben curatoren Docdata verzocht mee te werken aan afgifte aan 
concessie- en consignatiehouders van de goederen van deze partijen. Docdata heeft dit gedaan en een 
aantal CC/CS heeft inmiddels haar voorraad opgehaald. Tussen Docdata en curatoren is evenwel verschil 
van inzicht ontstaan over een aantal onderwerpen, waaronder de voorwaarden voor afgifte en het recht 
tot opeising van de voorraad.  
 
Door middel van mediation zijn curatoren en Docdata, met instemming van de rechter-commissaris, tot 
een oplossing gekomen. Dit houdt in dat vanuit de locatie van Docdata een online executieveiling van de 
voorraad van V&D zal plaatsvinden, waarbij Docdata de logistieke afhandeling zal verzorgen en de 
executieverkoop zal plaatsvinden via BVA Auctions.  
 
Inmiddels hebben 109 online executieveilingen  vanuit Docdata plaatsgevonden. Niet alle bij Docdata 
aanwezige zaken zijn daarbij verkocht. Curatoren zijn in overleg met BVA Auctions en Docdata over de wijze 
van verkoop van de resterende zaken. Zodra alle zaken verkocht zijn zal inzicht worden gegeven in de 
opbrengsten voor de boedel van V&D.  
 
Damco Asia Investment B.V. (“Damco”) 

 
Damco begeleidde het vervoer van goederen vanuit het Verre Oosten voornamelijk over zee en deels door 
de lucht en zij verzorgde de opslag hiervan in de haven van Rotterdam voor V&D. Er bevinden zich nog 
ongeveer 40 containers met goederen bij Damco in Rotterdam. Ten aanzien van ongeveer 20 containers 
geldt dat de documentatie voor inklaring van de goederen compleet is.  
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Damco heeft een vordering van ruim € 250.000 van vóór datum faillissement en heeft zich ten aanzien van 
de goederen die zich in containers in Rotterdam bevinden op een retentierecht beroepen. De goederen 
vertegenwoordigen een inkoopwaarde van ongeveer € 1,9 miljoen. Curatoren zijn met Damco in overleg 
over een regeling voor vrijgave van deze goederen.  
 
Curatoren, GBE en Damco zijn op 22 maart 2016 tot overeenstemming gekomen over een te betalen bedrag 
waartegenover in eerste instantie 27 zeecontainers en 5 luchtvrachtzendingen vrijgegeven zijn. Nadat van 
12 andere zeecontainers ook de documentatie om de daarin verscheepte zaken in te kunnen klaren volledig 
beschikbaar was, zijn enkele dagen later ook deze containers door Damco vrijgegeven.  
 
De zaken uit de containers zijn naar het DC van V&D gebracht, aldaar gesorteerd en vervolgens 
overgebracht  naar de warenhuizen. 

 
Panalpina World Transport (“Panalpina”) 
 
Panalpina verzorgde voor V&D het vervoer van goederen via de lucht en heeft uit dien hoofde nog 
goederen van V&D onder zich. Ten aanzien van deze goederen heeft Panalpina zich op een retentierecht 
beroepen, omdat zij een vordering stelt te hebben van € 125,404.19. Curatoren zijn met Panalpina in 
overleg over vrijgave van deze goederen. De totale inkoopwaarde van de goederen bedraagt € 142.285,18. 
Om de goederen ter beschikking te krijgen dient een bedrag van ongeveer € 11.960.00 aan 
importheffingen en € 300,00 aan inklaringskosten te worden voldaan. Vrijgave van de goederen van een 
leverancier, Latest Garments uit Bangladesh, ter waarde van € 28.912.00 kan alleen plaatsvinden indien zij 
succesvol een namens V&D gestelde Letter of Credit kan inroepen. 
 
Curatoren hebben vanaf 12 februari 2016 getracht in contact te komen met de advocaat van Panalpina en 
zijn hierin tot 23 maart niet geslaagd. Op 25 maart 2016 hebben curatoren de advocaat van Panalpina 
bericht niet te zullen overgaan tot opeising van de zaken die Panalpina als retentor onder zich houdt. 
Vanwege het verstrijken van de tijd was het op dat moment te kort dag om de betreffende zaken te 
verkopen tijdens de openstelling zoals die die week was begonnen. Het was te laat om een en ander nog te 
organiseren en het treffen van een (minnelijke) regeling was niet langer opportuun. Dit met name gelet op 
de verschuldigdheid van importheffingen en het feit dat twee van de leveranciers zich op het recht van 
reclame en een mogelijk overeengekomen eigendomsvoorbehoud beriepen. Verder woog mee dat 
reconditionering en distributie naar de warenhuizen twee tot drie weken vergden en de zaken niet tijdig in 
de warenhuizen te koop zou kunnen worden aangeboden. 

 
Panalpina is medegedeeld dat het haar vrijstaat zich als retentor op de zaken te verhalen op de voet van 
artikel 3:292 BW. In dat verband is erop gewezen dat diverse zaken beschermd worden door merkrechten 
van derden en van V&D en dat deze zaken niet onder de betreffende merken in het verkeer gebracht mogen 
worden. 
 
Internationaal Transportbedrijf Jan de Lely (“Jan de Lely”) 
 
Jan de Lely verzorgde voor V&D het vervoer van goederen over land een heeft uit dien hoofde nog 
goederen van V&D onder zich. Ten aanzien van deze goederen, afkomstig van vier leveranciers, heeft Jan 
de Lely zich op een retentierecht beroepen. Na overleg tussen curatoren en Jan de Lely heeft de laatste 
zich bereid verklaard deze goederen vrij te geven tegen betaling van € 2.567,00. Dit is het deel van haar 
vordering dat betrekking heeft op de vervoerkosten van de achtergehouden goederen. De inkoopwaarde 
van de goederen bedraagt € 29.264,43. Een leverancier, Somani, claimt een zekerheidsrecht te hebben, 
maar heeft deze claim niet onderbouwd. 
 
Uiteindelijk heeft de boedel van V&D een bedrag van € 5.134,62 (kosten vrijgave, handlingkosten en 
opslagkosten) aan Jan de Lely voldaan in ruil voor vrijgave van de zaken (met een inkoopwaarde van € 
29.264,43). De vrijgegeven zaken zijn gedurende de liquidatieverkoop vanuit de warenhuizen verkocht. 
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 Werkzaamheden: 
 

Overleg Sun Capital, bestudering zekerheidsdocumentatie Sun Capital, correspondentie met ABN AMRO 
Lease N.V. en Belastingdienst met betrekking tot het logistiek systeem in het DC, overleg verschillende 
leasemaatschappijen over teruggave van zaken, afwikkeling eigendomsrechten leveranciers, overleg met de 
advocaat van verschillende leveranciers over de toepasselijkheid van de SD, diverse correspondentie met 
CC/CS met betrekking tot de uitlevering van zaken, overleg met NTAB over eigendomsrechten derden en 
uitlevering van zaken, overleg met Docdata en BVA Auctions over verkoop voorraad bij Docdata door online 
veilingen, diverse correspondentie en telefonisch overleg met retentors, veelvuldig overleg met GB. 
 

6.  Doorstart/voortzetten 
  

Voortzetten 
 

In overleg met de rechter-commissaris en met Sun Capital is besloten om de warenhuizen van V&D en de 
restaurants van La Place gedurende de toepasselijkheid van de Loongarantieregeling open te houden om 
de kans op een doorstart zo groot mogelijk te houden. Meer in detail wordt in dit verband verwezen naar 
het openbaar verslag 1, onderdeel III Voortzetting activiteiten. 
 
De warenhuizen zijn gefaseerd weer tijdelijk voor het publiek opengesteld vanaf 23 maart tot en met 23 
april 2016 om de aanwezige voorraad en inventaris te verkopen. GB heeft de liquidatie-uitverkoop verzorgd. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar Hoofdstukken II en III van dit verslag. 
 

 Werkzaamheden: 
 

Overleg met verschillende partijen over de wijze van verkoop van de restvoorraad in de warenhuizen 
resulterend in afspraken met GB, op dagelijkse basis overleg met GB in verband met de liquidatieverkoop en 
alles wat daarmee verband hield, overleg met diverse leveranciers, overleg met Sun Capital, financiële 
verantwoording. 

  
 Doorstart 
 
6.3-6.6 Zie openbaar verslag 1. 
 

Werkzaamheden: 
 

Diverse werkzaamheden in verband met de afwikkeling van de doorstart van La Place, oplevering van 
restaurants die geen onderdeel uitmaakten van de doorstart. 
 

7.  Rechtmatigheid 
 
7.1 Administratieplicht 
 

De administratie van de V&D-vennootschappen is door de curatoren veiliggesteld door tussenkomst van 
Grant Thornton. Curatoren zullen de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan de surseances 
c.q. faillissementen nog nader onderzoeken.  
 
De veiliggestelde digitale en fysieke data betreft zo'n 25 TB aan digitale gegevens en een zeer omvangrijk 
fysiek archief. Na doorvoering van een selectie en na overleg met de Belastingdienst is zo'n 250 m3 aan 
fysiek archief door curatoren opgeslagen bij Hulshoff. 

 
7.2 Deponering jaarrekeningen 
 

De jaarrekening 2014 is niet definitief afgerond en overigens niet gedeponeerd. 
 
De jaarrekening 2012 is op 17 juni 2013 gedeponeerd; de jaarrekening 2013 op 14 mei 2014. 
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7.3 Goedkeurende verklaring accountant 
 

De geconsolideerde jaarrekening van 2013 bevat een goedkeurende verklaring van accountantskantoor 
PricewaterhouseCoopers.  

 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 
 
7.5  Onbehoorlijk bestuur 
 

Curatoren zullen onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.  
 
7.6  Paulianeus handelen 
 

Curatoren zullen onderzoek doen naar eventueel paulianeus handelen.  
 
 Werkzaamheden: 
  

 Overleg met verschillende partijen over ondersteuning bij het te verrichten oorzakenonderzoek en het in dat 
verband toegankelijk maken van veiliggestelde data. 

 
8. Crediteuren (de voorlopige crediteurenlijsten worden aangehecht als bijlage 3) 
 

Nb. De aangehechte crediteurenlijsten geven een overzicht van de tot nu bij curatoren aangemelde 
vorderingen. Een eerste beoordeling daarvan wijst uit dat een aantal schuldeisers aanspraak maakt op 
preferentie terwijl curatoren naar eerste inzicht menen dat daar geen grond voor is. Zij zullen hierover, 
indien opportuun, in contact treden met de betreffende schuldeisers.     

 
Bij lezing van de crediteurenlijsten dient bedacht te worden dat de V&D-vennootschap hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de vorderingen van Sun Capital. Deze vorderingen zijn daarom in ieder van de 
faillissementen genoteerd. Hetzelfde geldt voor de vorderingen van de Belastingdienst voor deze verband 
houden met de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 

 
8.1  Boedelvorderingen 
 

Tot op heden zijn de volgende totaalbedragen aan boedelvorderingen bij curatoren kenbaar gemaakt. 
 
 V&D: € 7.951.381,84 
 

La Place: € 396.010,11 
 

 V&D Holding: € 536,30 
 
 Divisie V&D: € 515,13 
 

Nb. Zoals uit de financiële verslagen volgt is een groot aantal boedelvorderingen verband houdende met de 
exploitatie reeds voldaan. Bovendien dient rekening gehouden te worden met substantiële nog in te dienen 
boedelvorderingen door onder meer het UWV en verhuurders. 
 

8.2  Preferente vordering(en) van de fiscus 
 

De Fiscale eenheid Divisie Vroom en Dreesmann B.V. – waarvan de V&D-vennootschappen, La Place 
Nederland B.V. en Swan Topco B.V. deel uitmaakten – is met ingang van 31 december 2015 ontbonden. De 
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Belastingdienst heeft laten weten dat met ingang van 31 december 2015 de V&D-vennootschappen zijn 
aan te merken als een Fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting.  
 
De hiervoor genoemde nieuwe fiscale eenheid voor de omzetbelasting is per 31 december 2015 
geregistreerd onder de naam Fiscale eenheid V&D Group Holding B.V. Overigens maken de V&D-
vennootschappen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met aan het hoofd V&D 
Holding. 
 
Per datum van dit verslag zijn de navolgende vorderingen ter verificatie ingediend: 
 
V&D 
 

- Loonheffingen december 2015: € 6.895.203,00 = € 6.889.925,00 
- Rente tot datum faillissement: € 74.831 

 
La Place 
 

- Loonheffingen december 2015: € 4.121.954,00 
- Rente tot datum faillissement: € 44.665 

 
 

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting Divisie Vroom & Dreesmann B.V. 
 

- Omzetbelasting vierde kwartaal 2014: € 12.565.400  
- Rente over omzetbelasting vierde kwartaal 2014 tot datum faillissement: € 403.330  
- Omzetbelasting vierde kwartaal 2015: € 15.442.437  

 
8.3  Preferente vordering(en) van het UWV 
 
 Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 

Een aantal voormalig werknemers heeft een preferente vordering ingediend wegens onbetaald gebleven 
ontslagvergoedingen. Deze vorderingen zijn nog in onderzoek. 
 
Tot op heden zijn de volgende totaalbedragen aan preferente vorderingen bij curatoren aangemeld. 

 
 V&D: € 49.891.962,64 
 

La Place: € 32.735.827,66 
 

 V&D Holding: € 28.406.247,00 
 
 Divisie V&D: € 28.406.247,00 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 

Crediteuren is de mogelijkheid geboden om hun vordering digitaal in te dienen via crediteurenlijst.nl 
(Claims Agent).  
 
Het aantal concurrente crediteuren is thans nog niet te noemen. Dat komt onder meer omdat niet alle 
crediteuren hun vordering in de juiste categorie (boedel/preferent/concurrent) en/of in het juiste 
faillissement hebben ingediend. Tevens hebben enkele crediteuren iedere factuur separaat aangemeld, 
waardoor het aantal crediteuren opgenomen in Claims Agent thans geen reëel beeld geeft van het 
daadwerkelijk aantal crediteuren. In het volgende verslag zal hiervan opgaaf worden gedaan. 
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Op dit moment is het navolgende aantal crediteuren bekend. Het betreft een momentopname op de datum 
van dit tweede openbaar verslag. Dagelijks worden nog nieuwe vorderingen ingediend.  
 
V&D:  1.817 voorlopig erkend en 3 voorlopig betwist 
La Place:   342 voorlopig erkend  
V&D Holding: 10 voorlopig erkend  
Divisie V&D: 3 voorlopig erkend  

 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 

Uit de administratie van V&D volgen de volgende saldi aan openstaande crediteuren: 
 
V&D B.V.:  € 56.602.905,24 
La Place B.V.:  € 11.585.426,45 
 
V&D Holding en Divisie V&D hebben volgens de administratie geen openstaande crediteuren.  
 
Op dit moment is er voor de navolgende bedragen aan concurrente vorderingen ingediend:  
 
V&D:  € 176.636.337,44  voorlopig erkend en € 13.671,19 voorlopig betwist 
La Place:   € 103.994.493,60 voorlopig erkend; 
V&D Holding: € 90.878.497,47 voorlopig erkend; 
Divisie V&D: €  88.294.596,40 voorlopig erkend. 

 
8.7  Verwachte wijze van afwikkeling 
 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de faillissementen afgewikkeld zullen 
kunnen worden. 
 
De wijze van afwikkeling van de faillissementen van de V&D-vennootschappen is nog niet bekend. De 
verwachting is dat in ieder geval aan de concurrente crediteuren van V&D, V&D Holding en Divisie V&D 
geen uitkering zal kunnen worden gedaan. 
 

 Werkzaamheden: 
  

Verwerken ingediende vorderingen, correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren. 
 
9.  Procedures 
 
 Er zijn door curatoren tot op heden geen procedures aanhangig gemaakt.  
 

Weisz 
 
Op 26 februari 2016 heeft leverancier S. Weisz Uurwerken B.V. (“Weisz”) de boedel gedagvaard in een 
bodemprocedure tegen 9 maart 2016. De procedure betreft kortgezegd door Weisz geclaimde en door de 
boedel (deels) van de hand gewezen eigendomsrechten op door haar geleverde horloges en sieraden. Voor 
zover geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, zal de boedel, na overleg met de pandhouder, zich 
stellen. 
 
De boedel heeft zich in de procedure tegen Weisz gesteld. Weisz heeft vervolgens op de eerste roldatum een 
viertal provisionele vorderingen ingesteld. Curatoren hebben een conclusie van antwoord in incident 
genomen. Vervolgens hebben partijen alsnog een minnelijke regeling getroffen, waarna de procedure is 
doorgehaald. 
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Senz 
 
Op 18 april heeft Senz Umbrellas B.V. (“Senz”) curatoren in kort geding gedagvaard en een vordering tot 
afgifte van door haar geleverde paraplu’s ingesteld. Ter zitting van 26 april 2016 hebben curatoren verweer 
gevoerd. Bij vonnis van 10 mei 2016 heeft de voorzieningenrechter curatoren veroordeeld tot afgifte aan 
Senz van de nog voorradige paraplu’s. Curatoren hebben hieraan voldaan. Aangezien de kern van het 
geschil - het betreft de vraag wie eigenaar is van de papaplu’s - zich niet leent voor een voorlopige 
voorziening hebben curatoren besloten af te zien van het instellen van hoger beroep en een 
bodemprocedure te entameren. Op korte termijn zal de dagvaarding aan Senz worden uitgebracht. 
 
Corn. Van Dijk 
 
Op 24 mei 2016 heeft Corn. Van Dijk B.V. (“Van Dijk”) curatoren gedagvaard tegen de zitting van 1 juni 
2016. Curatoren hebben zich gesteld en de zaak staat op de rol van 24 augustus 2016 voor conclusie van 
antwoord. De procedure houdt verband met gedeeltelijke betwisting door curatoren van het door Van Dijk 
gepretendeerde eigendomsrecht op door haar aan V&D geleverde zaken.  

 
 Werkzaamheden: 
 

Bestuderen en opstellen processtukken, bijwonen kort geding zitting, correspondentie met de advocaten 
van Weisz, Senz en Van Dijk, overleg met Sun Capital en de rechter-commissaris. 
 

10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissementen 
 

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn de faillissementen afgewikkeld kunnen worden. 
Gezien de omvang en complexiteit van de faillissementen zal met de afwikkeling geruime tijd gemoeid zijn. 

 
10.2  Plan van aanpak 
 

De komende verslagperiode zal in het teken staan van de verdere afwikkeling van eigendomsrechten van 
leveranciers en CC/CS, verkoop van de inventaris, restantvoorraad en IE-rechten van V&D, de incasso van 
debiteurenvorderingen, oplevering van de warenhuizen, het afleggen van financiële verantwoording over 
de voortzetting van de activiteiten, het doen van onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door Sun 
Capita gepretendeerde zekerheidsrechten, het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast, het doen van 
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement alsmede het aanvangen van het 
rechtmatigheidsonderzoek. 
 
Curatoren zullen zich de komende verslagperiode in het bijzonder richten op de afronding van de financiële 
afwikkeling met GB, de incasso van debiteurenvorderingen, het voortzetten van het onderzoek naar de 
rechtsgeldigheid van de door Sun Capital gepretendeerde zekerheidsrechten en het doen van onderzoek 
naar de oorzaken van de faillissementen. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 
 Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend, omstreeks 19 oktober 2016. 
 
 Werkzaamheden: 
 
 Opstellen plan van aanpak en verslaglegging. 
  
 
Amsterdam, 19 juli 2016 

                                                                                        


