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OPENBAAR VERSLAG 
ex artikel 227 Fw respectievelijk 73 a Fw

In de (voorlopige) surseance van betaling en het faillissement van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid:

HBC Netherlands B.V., 

h.o.d.n. Hudson’s Bay,

gevestigd te (1181 ZE) Amstelveen aan Buitenplein 101, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 65970411, hierna verder te noemen: “HBC Netherlands B.V.

met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 

met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 

met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 

met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 
met nevenvestiging te 

met nevenvestiging te

(1012 KK) Amsterdam, Rokin 17, 21, 49, Nes 42;

(1012 XJ) Amsterdam, Kalverstraat 212-220;

(2311 ED) Leiden, Aalmarkt 22;
(1315 VL) Almere, Citadel 16 1C;
(2511 BJ) Den Haag, Grote Marktstraat 48;
(3011 PM) Rotterdam, Hoogstraat 185;
(4811 WT) Breda, Karrestraat 8;
(6211 CT) Maastricht, Grote Straat 5;
(8011 TM) Zwolle, Nieuwstraat 51;
(5211 JT) ’s Hertogenbosch, Pensmarkt 8, Schapenmarkt 2-4; 
(5038 AB) Tilburg, Heuvelstraat 33,
(2011 SR) Haarlem, Grote Houtstraat 70,
(7511 HN) Enschede, H.J. van Heekplein 85,
(3811 LA) Amersfoort, Utrechtsestraat 27, St. Jorisplein 24; 

(3511 LC) Utrecht, Rijnkade 5,

Surseancenummer:

Datum uitspraak surseance: 

Verslagnummer surseance: 
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak faillissement: 
Verslagnummer faillissement: 
Datum verslag: 
Rechters-commissarissen: 
Bewindvoerders:

Curatoren:
Activiteiten:

C/13/19/33 S 

28 november 2019 
01
C/13/19/412 F 
31 december 2019 
01
31 januari 2020
mr. A.E. de Vos en mr. K.M. van Hassel 
mr. E.P. Pandelitschka en mr. S.D. van de Kant 

mr. E.P. Pandelitschka en mr. S.D. van de Kant 
Het exploiteren van Hudson’s Bay warenhuizen
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Omzetgegevens: 2017: € 37.686.809
2018: € 145.843.225
2019: € 179.699.715

Personeel: 1.046
Verslagperiode surseance: 28 november 2019 t/m 31 december 2019
Verslagperiode faillissement: 31 december 2019 t/m 30 januari 2020

Bestede uren in de
surseanceperiode: 951,8 uur

Bestede uren in de
faillissementsperiode: 435 uur
Bestede uren totaal: 1.386,8 uur

Saldo faillissementsrekening
Per 29 januari 2020: €20.043.071,11

Saldo Duitse rekeningen per 28
januari 2020: € 1.264.792,78

Inhoudsopgave van dit openbaar verslag:

I. Algemene informatie:
1. Opmerkingen vooraf
2. Omzetting van surseance van betaling naar faillissement
3. Algemene informatie voor crediteuren
4. Communicatie

II. Verslaglegging conform Recofa 

I. Algemene informatie

1. Opmerkingen vooraf
Dit eerste openbare verslag heeft betrekking op de bevindingen en het handelen van 
de bewindvoerders gedurende de periode van de (voorlopige) surseance van betaling 
van de vennootschap van 28 november 2019 tot en met 30 december 2019 en op het 

handelen van de curatoren in het faillissement vanaf 31 december 2019 tot en met 31 
januari 2020.

De curatoren wijzen erop dat een deel van de informatie afkomstig is van derden en in 
dit stadium de informatie nog niet compleet is dan wel door de curatoren uitputtend is 
gecontroleerd. De curatoren hebben nog niet alle opgenomen informatie kunnen 
verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie 
oplevert waardoor informatie achteraf bijgesteld moet worden. Dat zal dan in de 
volgende openbare verslagen gebeuren.
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Dit openbaar verslag is geen jaarrekening of prospectus. Schuldeisers kunnen aan dit 
verslag geen rechten ontlenen.

De verslagen worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl alsmede op de website van 

Certa Advocaten (www.certa.nU en Wieringa Advocaten (www.wieringa.nU.

2. De surseance van betaling en omzetting naar faillissement
Bij verzoekschrift van 28 november 2019 heeft het bestuur van HBC Netherlands B.V. 

aan de Rechtbank Amsterdam gevraagd om surseance van betaling te verlenen, 

hetgeen is gebeurd bij beschikking van 28 november 2019. Mr E.P. Pandelitschka en 
mr. S.D. van de Kant zijn benoemd tot bewindvoerder en mr. A.E. de Vos en mr. K.M. 
van Hassel tot rechter-commissaris. In haar verzoek om surseance van betaling heeft 
het bestuur van HBC Netherlands B.V. aangegeven dat er een periode van rust nodig 

was om de bewindvoerder(s) in staat te stellen de boedel te inventariseren. Gelet 
daarop heeft zij de rechtbank tevens verzocht om op grond van art. 241 a lid 4 
Faillissementswet te bepalen dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal van tot de 
boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van HBC 
Netherlands B.V. bevinden, voor een periode van twee maanden niet kan worden 

uitgeoefend dan met machtiging van de door de rechtbank te benoemen 
rechtercommissaris. Ook dat verzoek is toegewezen.

Bij verzoek van 30 december 2019 hebben de bewindvoerders verzocht om intrekking 
van de surseance van betaling en omzetting naar een faillissement. Het verzoek was 
geïndiceerd omdat de bewindvoerders meenden dat de staat van de boedel zodanig 
was dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk was, en ook geen 
vooruitzicht bestond dat HBC Netherlands na verloop van tijd haar schuldeisers (beter) 
zouden kunnen voldoen. Aldus was sprake van een situatie als bedoeld in artikel 242 lid 
1 sub 5 Faillissementswet hetgeen ex artikel 242 lid 2 Faillissementswet impliceert dat 
de bewindvoerders verplicht zijn de intrekking te vragen.

Het verzoek van de bewindvoerders is voor akkoord medeondertekend door de 
gezamenlijk bevoegde bestuurders van HBC Netherlands B.V., de heer F. Gröber, de 
heer E. Boer en de heer J. van der Steen. De OR en de vakbonden zijn terzake dit 

verzoek geïnformeerd.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 31 december 2019 het faillissement van 
de vennootschap uitgesproken onder handhaving van de afkoelingsperiode (art. 63a 
Faillissementswet). Mr E.P. Pandelitschka en mr. S.D. van de Kant zijn benoemd tot 
curator en mr. A.E. de Vos en mr. K.M. van Hassel tot rechter-commissaris.

3. Algemene informatie voor crediteuren
Namens curatoren zijn de bekende schuldeisers van HBC Netherlands B.V. 
aangeschreven en gevraagd om hun vorderingen bij de curatoren in te dienen via

http://www.rechtspraak.nl
http://www.certa.nU
http://www.wieringa.nU
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crediteuren@hudsonsbav.nl

4. Communicatie

Hoewel het faillissement de nodige publicitaire aandacht heeft getrokken hebben de 
bewindvoerders/curatoren er - in verband met het voortzetten van de orderly 
winddown (daarover hieronder meer) - bewust voor gekozen publicitair niet actief via 
persberichten met de diverse stakeholders te communiceren, maar zoveel als mogelijk 
rechtstreeks te communiceren met de vakbonden, OR, medewerkers, leveranciers en 

(andere) crediteuren.

II. Verslaglegging conform Recofa

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie

HBC Netherlands B.V. is opgericht op 4 mei 2016 en verricht activiteiten die verband 
houden met de exploitatie van (laatstelijk) vijftien Nederlandse vestigingen van 

oorspronkelijk Canadese warenhuis ‘Hudson’s Bay’.

Op datum surseance bestaat het bestuur van HBC Netherlands B.V. uit de heren F. 
Gröber (bestuurder A), E. Boer (bestuurder B) en J. van der Steen (bestuurder B). Een 
bestuurder A en B zijn gezamenlijk bevoegd het bestuur te vertegenwoordigen. Er is 

geen raad van commissarissen.

Per surseancedatum worden alle aandelen in HBC Netherlands B.V. gehouden door de 
Luxemburgse vennootschap HBC Europe S.a.r.l. (“HBC Europe”). De Canadese 
vennootschap Hudson’s Bay Company (“HBC Company”) houdt sinds 1 oktober 2019 
alle aandelen in HBC Europe en is daarmee indirect enig aandeelhouder van HBC 
Netherlands B.V.

Vanaf haar oprichting in 2016 is HBC Netherlands B.V. volledig afhankelijk geweest 
van financiering door haar enige (indirect) aandeelhouder HBC Company (via HBC 
Europe). De financiering geschiedde initieel in de vorm van kapitaalstortingen en 
leningen vanuit het concern aan HBC Netherlands B.V. Begin 2018 is de alsdan 
bestaande lening van € 33 miljoen geconverteerd in kapitaal. Daarna zijn nieuwe 
leningen verstrekt. De schuld van HBC Netherlands B.V. uit hoofde van de leningen 
beloopt ultimo 2018 € 74 miljoen. Op 1 december 2018 verkoopt HBC Company 50,01% 
van haar indirecte belang in HBC Netherlands B.V aan de Oostenrijkse vennootschap 
SIGNA Retail GmbH (“Signa”). Onderdeel van deze transactie was dat de schuld van 
ruim € 74 miljoen aan het concern werd afgelost/omgezet in aandelenkapitaal. Naar 
curatoren begrijpen was het bestuur van HBC Netherlands B.V. niet betrokken bij deze 
transactie. Vanaf dat moment is European Department Store Holding S.a.r.l. in 
Luxemburg (“EDSH”) 100% aandeelhouder in HBC Netherlands B.V.. De aandelen in

mailto:crediteuren@hudsonsbav.nl
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EDSH worden voor 50,01% gehouden door Signa en voor 49,99 door HBC Company. Ook 
na deze transactie blijft HBC Netherlands B.V. volledig afhankelijk van financiering 
door haar (nu beide) aandeelhouders. Financiering van HBC Netherlands B.V. 

geschiedt nu door middel van kapitaalstortingen. In juni 2019 maken Signa en HBC 
Company bekend dat het indirect door Signa gehouden belang van 50,01% in HBC 
Netherlands B.V. terug aan HBC Company zal worden verkocht als onderdeel van een 

veel grotere transactie. HBC Netherlands B.V. is niet bekend met deze transactie- 
documentatie. De transactie zou zijn afgerond op 1 oktober 2019.

Uit de boekhouding van HBC Netherlands B.V. volgt dat Signa en HBC Company en/of 
hun groepsvennootschappen in totaal meer dan € 340 miljoen in HBC Netherlands B.V. 

hebben geinvesteerd. Daarnaast is er door verhuurders in totaal circa € 176 miljoen 
aan investeringsbijdragen beschikbaar gesteld welke bedragen HBC Netherlands B.V. 

via de huurbetalingen in termijnen zou terugbetalen.

1.2. Winst en verlies 
2017: €-/- 28.623.372;
2018: €-/- 81.446.208;
2019: € -/- 73.761.768 (tot 28 november).

1.3. Balanstotaal

2018: €320.498.213;
2019: € 61.374.740 (tot en met 30 november).

1.4. Lopende procedures 
Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V.
Op 31 juli 2019 heeft Unibail HBC Netherlands B.V. gedagvaard voor de rechtbank 

Amsterdam, waarbij zij een bedrag vordert van uiteindelijk € 3.510.509,= (exclusief 
btw), welk bedrag door HBC Netherlands B.V. is verrekend met huurbetalingen in 
verband met de niet door Unibail betaalde investeringsbijdrage ter hoogte van dit 
bedrag. Naast HBC Netherlands B.V. is tevens HBC Company te Canada gedagvaard op 

grond van door haar afgegeven garantie. Door het faillissement van HBC Netherlands 
B.V. is deze procedure ten aanzien van haar geschorst, maar heeft de comparitie op 
10 januari jl. wel plaatsgevonden tussen Unibail en HBC Company.

CBRE Maastricht en CBRE Den Haag
CBRE Maastricht en Den Haag hebben HBC Netherlands B.V. gedagvaard voor de 
rechtbank Den Haag en daarbij I) gevorderd dat HBC Netherlands B.V. haar winkels 
ook na 31 december 2019 dient te exploiteren conform de Hudson’s Bay formule tot 

en met 31 maart 2022, respectievelijk 31 juli 2022 op verbeurte van een dwangsom 
van € 100.000,= per dag met een maximum van € 50.000.000,=; II) alle aankondigingen 
dat HBC Netherlands B.V. haar bedrijfsactiviteiten zou staken binnen 48 uur na het 
vonnis zou moeten rectificeren op verbeurte van een dwangsom van € 50.000,= per
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dag met een maximum van € 2.000.000,=, alsmede III) dat telkens wanneer HBC 
Netherlands B.V. berichten openbaar wenst te maken ten aanzien van de 
huurobjecten eerst met hen dient te communiceren op verbeurte van een dwangsom 
van € 50.000,= per keer met een maximum van € 1.000.000,=. Op 26 november 2019 
heeft de rechtbank deze vorderingen van CBRE afgewezen. CBRE is niet in hoger 
beroep gegaan.

Kroonenberg B.V. en Kalverpassage B.V.

Deze vennootschappen hebben soortgelijke vorderingen ingesteld als hierboven door 
CBRE, maar bij de rechtbank Amsterdam. De vorderingen van Kroonenberg en 

Kalverpassage zijn wel toegewezen door de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 5 
november 2019. Deze vonnissen zijn op of omstreeks 12 november 2019 door 
Kroonenberg en Kalverpassage betekend aan HBC Netherlands B.V. HBC Netherlands 
B.V. is van deze vonnissen in hoger beroep gekomen, maar bij uitspraak van 26 

november 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam de vonnissen bekrachtigd.

1.5. Verzekeringen

Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curatoren worden 
onderzocht. Waar mogelijk zijn deze verzekeringen per oplevering van de gehuurde 
warenhuizen opgezegd dan wel zijn deze - meestens in overleg met de verzekeraar - 
reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

1.6. Huur

Huur
1.6.1. HBC Netherlands B.V. huurt bedrijfsruimten ten behoeve van de warenhuizen te 

Almere, Amersfoort (2 panden), Amstelveen, Amsterdam Kalvertoren, Amsterdam 
Meathall, Amsterdam Rokin (3 panden), Breda, Den Bosch (2 panden), Den Haag, 
Enschede, Haarlem, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle en 
een distributiecentrum in Mijdrecht.

De totale huurlast beliep meer dan € 4,7 miljoen (inclusief btw) op maandbasis. 
De huur is tot en met februari 2020 (einde opzeggingstermijn) voldaan. Het 
bestuur en de bewindvoerders hebben op 29 november 2019 de 
huurovereenkomsten ex artikel 238 Faillissementswet zijn opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

De vestiging van HBC Netherlands B.V. in Utrecht is per 31 december 2019 aan de 

verhuurder opgeleverd.

De huurovereenkomsten op basis waarvan HBC Netherlands B.V. haar 
winkelpanden huurde, bevatten in alle gevallen een aan de verhuurder afgegeven 
garantie van HBC Company voor betalingsverplichtingen van HBC Netherlands B.V. 
onder de huurovereenkomst. In enkele gevallen geldt in aanvulling op deze
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garantie een - door bankgaranties gedekte - aanvullende garantie van HBC 
Company. Voorshands lijkt het totale beloop van de door HBC Company afgegeven 
garanties op te lopen tot een bedrag van circa € 280 miljoen.

Onderhuur
1.6.2. HBC Netherlands B.V. onderverhuurt bedrijfsruimte aan diverse partijen Ook deze 

onderhuurovereenkomsten zijn opgezegd.

Deze onderhuren betreft op 11 locaties een vestiging van La Place Food, op 2 
locaties een vestiging van Topshop, op twee andere locaties een vestiging van Saks 
Fifth Avenue OFF 5th en op 1 locatie een restaurant van Ron Blaauw.

1.7. Oorzaak faillissement

Op basis van de eerste gesprekken met betrokkenen is de volgende heel voorlopige 
analyse gebaseerd.

Ondanks de goede bedoelingen zijn de Hudsons' Bay warenhuizen van HBC 
Netherlands B.V. niet voldoende van de grond gekomen. Hoewel in de media daarover 
verschillende theorieën de ronde doen, is het voor curatoren nog te vroeg om met 
analyse van de redenen en/of oorzaken te komen.

Wel merken curatoren op dat uit de administratie blijkt dat het bestuur van HBC 
Netherlands B.V. in het voorjaar van 2019 nog is gevraagd een strategie uit te werken 
gebaseerd op integratie en synergie waarbij HBC Netherlands B.V. winstgevend zou 
kunnen worden en waarbij tot 2021 vooruit werd gedacht. In de zomer van 2019 zijn 

bestuurders van HBC Netherlands B.V. echter geïnformeerd door de aandeelhouders 
dat de aanhoudende en zwaar verlieslatende operatie van HBC Netherlands B.V. hen 
hebben doen besluiten dat zij de bedrijfsactiviteiten van HBC Netherlands B.V. 
wensten te staken.

In september 2019 heeft HBC Netherlands B.V. publiekelijk aangekondigd haar winkels 
te zullen sluiten per 31 december 2019. HBC Netherlands B.V. is sindsdien bezig met 
een ordentelijke afwikkeling van haar bedrijfsactiviteiten. Om deze zogenoemde 

‘orderly winddown’ mogelijk te maken hebben Signa en HBC Company op aantoonbare 
cash behoefte basis een financiering van de bedrijfsactiviteiten beschikbaar gesteld 
tot 31 december 2019 (daaronder begrepen betaling van crediteuren en verhuurders) 
en een afwikkeling van deze bedrijfsactiviteiten per 31 december 2019, waarbij geen 
financiering werd geboden voor een beëindiging van huurovereenkomsten van de 
warenhuizen per 31 december 2019. Daar was ook een reden voor: de verhuurders 
hebben uitgebreide zekerheden van een van de (indirecte) aandeelhouders, HBC 
Company. Blijkens de onderliggende overeenkomst vervalt de financieringsverplichting 
voor Signa en HBC Company in het kader van de orderly winddown in het geval dat 
HBC Netherlands B.V. surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
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wordt verklaard. De mogelijke aanspraken van HBC Netherlands B.V. op de 
financiering door Signa en HBC Company waren gemaximeerd op € 35 miljoen.

In de periode daarna heeft HBC Netherlands B.V. hard gewerkt om tot een plan te 
komen waarmee haar bedrijfsactiviteiten beëindigd en geliquideerd zouden kunnen 
worden, op een manier die recht doet aan de belangen van zoveel mogelijk van haar 

stakeholders.

Het bestuur van HBC Netherlands B.V. - daartoe nadrukkelijk verzocht door Signa - 
heeft ten behoeve van de opheffingsuitverkoop, die begin oktober 2019 is gestart, 
partij Gordon Brothers International in de arm genomen. Deze partij die al vaker in 
Nederland in retail-insolventies heeft geacteerd, heeft diverse werkzaamheden 

verricht en ook eigen voorraad ingebracht in de winkels. Tussen HBC Netherlands B.V. 
en Gordon Brothers is een gedetailleerde overeenkomst gesloten over de verdeling van 

de opbrengst van de verkochte voorraad van HBC Netherlands B.V. en Gordon Brothers 
(zie ook hoofdstuk 3).

Gelet op de weergegeven afhankelijkheid van financiering door de aandeelhouders 
(zie ook 1.1), lijkt de oorzaak van het faillissement voorshands gelegen in het niet 
(langer) willen aanzuiveren van de (aanloop)verliezen door de aandeelhouder(s).

Naar (overige) mogelijke oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek 
gedaan.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel heeft HBC 
Netherlands B.V. 1.556 werknemers in dienst. Volgens opgave van de directie waren 
per 28 november 2019 nog 1.046 mensen in loondienst (FTE 694,49). Daarnaast 
werkten bij HBC Netherlands B.V. een groot aantal ZZP-ers, gedetacheerden en 

uitzendkrachten.

2.2. Aantal in het jaar voor faillissement 
1.474 (FTE 960,27).

2.3. Datum ontslagaanzegging

In het kader van de zgn. orderly winddown is in samenspraak met vakbonden en OR 
een sociaal plan overeengekomen. Als uitvloeisel daarvan zijn 
vaststellingsovereenkomsten gesloten waarbij de arbeidsovereenkomsten met de 
werknemers per 31 december 2019 eindigden. In december 2019 zijn de salarissen 
over die maand, de eindafrekeningen en pensioenaanspraken uit de boedel betaald.
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2.4. Uit hoofde van het sociaal plan hadden de werknemers aanspraak op een 
ontslagvergoeding waarvoor het Canadese HBC en Signa garant stonden. De gelden 

daarvoor zijn uiteindelijk op 27 december 2019 via een speciaal daartoe opgerichte 

stichting beschikbaar gekomen en aan de werknemers uitbetaald.

2.5. Met het oog op de opleveringsverplichtingen naar de verhuurders, de oplevering van 
de vele onderhuurders, de verwijdering van de honderden shop-in-shops, het 
distributiecentrum alsook de ontruiming en ontmanteling van de warenhuizen worden 
de curatoren in januari en februari 2020 bijgestaan door een groep van rond de 30 

mensen uit zowel personeel als ingehuurde krachten.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving

3.2. Verkoopopbrengst

3.3. Hoogte hypotheek

3.4. Boedelbijdrage

Voor zover bekend heeft HBC Netherlands B.V. geen onroerend goed in eigendom. Het 
hoofdkantoor, winkelpanden en distributiecentrum worden gehuurd.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving

3.6. Verkoopopbrengst

3.7. Boedelbijdrage

3.8. Bodemvoorrecht fiscus

De activa van HBC Netherlands B.V. bestaan uit winkelinventaris, voorraad, 
vorderingen op derden, liquide middelen (bank en kas) en mogelijke IE rechten.

Inventaris
De inventarissen van HBC Netherlands B.V. bestaan uit kantoor- en winkelinventaris 
zoals aanwezig in het hoofdkantoor in Amstelveen, het distributiecentrum in Mijdrecht 
en winkelinventaris in de 14 warenhuizen. Deze activa zijn kort voor surseancedatum 
getaxeerd door Troostwijk. De merendeel van de kantoor- en winkelinventarissen zijn 
verkocht aan Kaufhof GmbH voor een bedrag van € 3.300.000,=, welk bedrag 
ruimschoots ligt boven de getaxeerde liquidatiewaarde. Het uithuizen van deze 

inventarissen en het tijdig bezemschoon opleveren, is een enorme logistieke operatie 
waarbij curatoren ernaar streven die voor 1 maart 2020 te klaren.
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Daarnaast is of wordt een (gedeelte van de) resterende winkelinventaris verkocht, die 

niet door Kaufhof GmbH is gekocht of - vanwege logistieke redenen - niet wordt 
meegenomen. Ook hier zijn de eerdere taxatiewaarden leidend.

Voorraad

In de warenhuizen bevonden zich drie soorten verkoopbare goederen: door HBC 
Netherlands B.V. ingekochte artikelen (eigen voorraad), concessie en consignatie 
goederen en door de Gordon Brothers ingebrachte goederen.

29.11/31.12 (surseance) € incl. btw
eigen voorraad 12.746.536 15.423.308,56
consignatie* 5.279.444 6.388.127,24
Concessie 766.666 927.665,86

18.792.646 22.739.101,66
*Gordon Brothers 2.557.355 3.094.399,55

*de omzet van de voorraad van Gorden Brothers zit in de consignatieomzet

3.9. Vanaf surseancedatum is de verkoop van de voorraad in de warenhuizen 
gecontinueerd. Op 31 december 2019 was alle voorraad in de warenhuizen verkocht. 

Zie ook hoofdstuk 6.

3.10. Beschrijving

3.11. Verkoopopbrengst

3.12. Boedelbijdrage

Andere activa

3.13. Beschrijving

3.14. Verkoopopbrengst

De curatoren hebben in onderzoek of er nog mogelijke lE-rechten zijn.

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

4.2. Opbrengst

4.3. Boedelbijdrage

HBC Netherlands B.V. heeft vorderingen op derden. Dit betreft vorderingen op 
onderhuurders en ook vorderingen op leveranciers die reeds betaalde voorraad in het 
kader van- voor surseancedatum - gemaakte afspraken hebben teruggenomen en



4
jU jLI ö.

advocaten
WIERINGA ADVOCATEN

daarvoor creditnota’s hebben verstuurd aan HBC Netherlands B.V.

5. Bank / ZEKERHEDEN

5.1. Vorderingen van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken bij de bewindvoerders bekend.

5.2. Leasecontracten

Er worden diverse zaken op het hoofdkantoor en in het distributiecentrum en de 
winkels geleased.

Naast voornoemde zaken worden door HBC Netherlands B.V. ook auto’s geleased. De 
leaseauto’s zijn ultimo december 2019 ingeleverd, behoudens 11 leaseauto’s, die door 
het Hudson Bay’s team 2020 worden gebruikt in januari en februari 2020.

5.3. Beschrijving zekerheden

5.4. Separatistenpositie

5.5. Boedelbijdrage

Euro delkredere GmbH en Zurich Insurance hebben zich kort na het uitspreken van de 
surseance van betaling bij de bewindvoerders gemeld en aangegeven dat zij een 
pandrecht hebben op (een gedeelte van) de voorraad, voor zover deze voorraad is 
geleverd door leveranciers die bij euro delkredere zijn aangesloten. Euro delkredere 
verzorgt een betalingsdienst tussen HBC Netherlands B.V. als afnemer en diverse 
leveranciers, waarbij euro delkredere zich tegenover deze aangesloten leveranciers 
heeft verplicht tot vergoeding van de schade die deze leveranciers mogelijk lijden 
door non-betaling van hun vorderingen op HBC Netherlands B.V. Euro delkredere heeft 

haar verplichting tot schadeloosstelling tegenover de aangesloten leveranciers 
verzekerd bij Zurich Insurance en deze aanspraak bij voorbaat (weer) overgedragen 
aan de leveranciers. Euro delkredere en Zurich Insurance zijn met HBC Netherlands 

B.V. overeengekomen dat tot zekerheid voor betaling dat eerstgenoemden van HBC 
Netherlands B.V. te vorderen hebben, zij een pandrecht hebben gevestigd op 
voorraden van HBC Netherlands B.V. Het is dus (nadrukkelijk) niet zo dat dat alle 

leveranciers van HBC Netherlands B.V. zijn aangesloten bij de betalingsdienst van 
euro delkredere. Met euro delkredere is gedurende de surseance door de 
bewindvoerders voortdurend overleg gevoerd over de hoogte van de vorderingen in 
verband met de voortzetting van de uitverkoop. Eventuele niet-betaalde en goederen 
zijn door de boedel - na controle door de financiële afdeling - alsnog voldaan, mits 

ook geconstateerd was dat er een pandrecht op rustte. Leveringen na 1 oktober 2019 
waren en zijn niet meer door euro delkredere verzekerd en vallen derhalve niet onder 
enig pandrecht.
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5.6. Eigendomsvoorbehoud

5.7. Reclamerechten

5.8. Retentierechten

Voor zover er aanspraak is gemaakt op een eigendomsvoorbehoud, reclamerecht of 
retentierecht hebben de bewindvoerders dat afgewikkeld.

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten
6.1. Exploitatie/zekerheden

6.2. Financiële verslaglegging

Direct na het verlenen van de surseance op 28 november 2019 hebben bestuur en 
bewindvoerders geconstateerd dat de continuering van de warenhuisexploitatie na 31 
december 2019 niet reëel was, zodat de huurovereenkomsten van de gehuurde panden 
op 29 november 2019 ex artikel 238 Fw zijn opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden. Aansluitend zijn de onderhuurders hierover 
geïnformeerd en zijn de betreffende onderhuurovereenkomsten met hen eveneens 
opgezegd. Voortzetting na 31 december 2019 was niet reëel omdat met het personeel 
een sociaal plan was overeengekomen waarbij de arbeidsovereenkomsten zouden 
aflopen per 31 december 2019. Het was ook de bedoeling om in het kader van de 
orderly winddown alle activiteiten per die datum te staken. Er was dus ook al geruime 
tijd geen voorraad meer ingekocht en de uitverkoop was ook gericht op leegverkoop 

per die datum. Met concessie- en consignatiehouders/shop in shops (SIS) waren ook 
reeds afspraken om per 15 december de verkopen te staken en de shops te 
ontmantelen.

Bij aanvang, maar ook in de daarop volgende periode, hebben de bewindvoerders met 
het bestuur geconstateerd dat de beschikbare liquiditeiten in combinatie met de als 
gevolg van de succesvolle opheffingsuitverkoop beschikbaar komende gelden, het 
mogelijk maakten om de vanaf de surseance ontstane verplichtingen volledig te 

kunnen nakomen. Om onrust onder het personeel, Wholesale leveranciers alsmede als 
met de concessie- en consignatieleveranciers/shops in shops, verhuurders en 
onderhuurders zoveel als mogelijk te beperken en daarmee een succeskans op een 
maximalisering van de opbrengst in deze periode te vergroten, is besloten de reeds in 
gang gezette orderly winddown in gecontroleerde vorm zoveel als mogelijk te 
continueren. De gecontroleerde vorm van afwikkeling was onder meer gericht op het 
beperken en voorkomen van de onnodig verder oplopende schuldenlast, ten behoeve 

waarvan met diverse leveranciers goede afspraken waren en zijn gemaakt over de 
afwikkeling van hun posities. Daarnaast betrof het optimaliseren van het resterende 
verkoopproces in relatie met het voortdurend actualiseren van de cashflow prognoses, 

door op dagelijkse basis te monitoren of HBC Netherlands B.V. haar blijvende
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verplichtingen kon blijven nakomen. Daarbij bleek het wel noodzakelijk een groot 

aantal dwangcrediteuren te betalen. De reeds lopende opheffingsuitverkoop in de 
winkels is verder gecontinueerd. Daarbij geldt dat de winkel in Utrecht reeds op 20 
november 2019, op grond van een met de betreffende verhuurder eerder gemaakte 
afspraak, was gesloten en per 31 december 2019 conform de ter zake gemaakte 
afspraken is opgeleverd, waarbij HBC Netherlands B.V. zich tevens had verbonden aan 

de verhuurder om de resterende huurtermijnen af te kopen voor een bedrag van 
€ 1.000.000,=.

Gedurende surseance is derhalve - naast voortzetting van de verkopen - veel tijd 

gestoken in het verder in kaart brengen en houden van de doorlopende verplichtingen, 
waarbij ook steeds een belangrijk onderwerp van gesprek was het reeds in september 
2019 afgesproken sociaal plan voor de medewerkers. Die uitbetaling van het sociaal 
plan is, zoals hiervoor reeds vermeld, op 27 december 2019 uiteindelijk veilig gesteld 
en geeffectueerd. Alle personeelsleden ontvingen gedurende de surseance derhalve 

het salaris over de maand december 2019, hun eindafrekening, alsmede een uitkering 
uit hoofde van het overeengekomen sociaal plan.

Ondertussen verliep de opheffingsuitverkoop van de winkels dermate succesvol dat 

reeds voor 31 december 2019 enkele winkels hun deuren moesten sluiten, omdat er 
simpelweg geen voorraad meer was. Uiteindelijk bleek per 31 december dat alle 
voorraad was verkocht. In de laatste dagen zijn enkel de winkels met 
exploitatieverplichting tot en met 31 december 2019 open gebleven.

De bewindvoerders en het bestuur van HBC Netherlands B.V. zijn het personeel, de OR 
en staf van HBC Netherlands B.V. veel dank verschuldigd dat de periode vanaf de 
surseancedatum zo succesvol is verlopen.

Uiteindelijk heeft HBC Netherlands B.V. gedurende de surseanceperiode een omzet in 
de winkels gerealiseerd van € 22.739.101,70 (inclusief btw). Daarnaast zijn er de 
nodige kosten betaald, waaronder ook veel dwangcrediteuren, waarmee en waardoor 
de omzet echter is gemaximaliseerd en ook overigens de schuldenlast door het treffen 
van de betreffende regelingen aanzienlijk is verlaagd.

Doorstart
6.3. Financiële verslaslegging

6.4. Beschrijving

6.5. Verantwoording

6.6. Opbrengst

Door de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam was HBC Netherlands B.V. 
gehouden de winkels in Breda en aan de Kalverpassage te Amsterdam ook na 1 januari 
2020 te (blijven) exploiteren, onder verbeurte van een dwangsom van € 100.000,= per
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dag per winkel. Dit heeft ertoe geleid dat de bewindvoerders en bestuur de rechtbank 
op 31 december 2019 hebben verzocht de surseance van betaling om te zetten in een 

faillissement. Het gevolg daarvan is dat de dwangsommen niet worden verbeurd en 
niet bij de afwikkeling van het faillissement in het passief worden meegenomen.

Door het vervolgen van de orderly winddown en het verkopen van de gehele voorraad 
en het verkopen van de winkelinventaris ultimo december 2019, is een doorstart niet 
aan de orde.

Na het leegverkopen van de warenhuizen, is met uithuizen gestart van de door 
Kaufhof gekochte winkel- en kantoorinventaris. Deze uithuizing is een logistieke 
uitdaging en er is een schema en planning per winkel gestart, zodat alle winkels 
medio februari 2020 door Kaufhof ontruimd moeten zijn. Kaufhof neemt echter niet 
alle winkelinventarissen mee, hetgeen bij de curatoren bekend is. Tussen Kaufhof en 
de curatoren vindt dagelijks overleg plaats over deze uitruiming, omdat de curatoren 
gehouden zijn richting de verhuurders tijdig en deugdelijk op te leveren. In de 

komende periode zal duidelijk worden of Kaufhof en daarop de curatoren tijdig en 
deugdelijk kunnen opleveren.

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht

De administratie van HBC Netherlands B.V. wordt gevoerd op het kantoor van een 
groepsvennootschap in Duitsland, hetgeen het inzichtelijk maken en/of verkrijgen van 

(onderdelen van) de administratie op sommige vlakken wat lastiger maakt. De 
curatoren zijn doende om met externe assistentie de relevante digitale administraties 
veilig te stellen.

7.2. Depot jaarrekeningen

7.3. Goedkeurende verklaring accountant

7.4. Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

7.5. Onbehoorlijk bestuur

7.6. Paulianeus handelen

Zoals te doen gebruikelijk, zullen curatoren hiernaar in de toekomst onderzoek naar 
doen.
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8. Crediteuren

8.1. Boedelcrediteuren

8.1.1. surseanceperiode

€ 26.085.455,99 (inclusief btw) + PM.

8.1.2. faillissementsperiode

In totaal € 36.657.922,804 waarvan € 10.572.466,95 in de faillissementsperiode 
(inclusief btw) + PM.

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus

Aan de Belastingdienst is voldaan terzake btw en toonheffing een bedrag van 
€ 5.242.155 tijdens de surseanceperiode en een bedrag van € 2.522.562 na 
faillissementsdatum.

8.3. Preferente vordering(en) van UWV

Curatoren zijn niet bekend met vorderingen van UWV. Alle bekende aanspraken van 
het personeel van HBC Netherlands B.V., met inbegrip van de pensioenverplichtingen 
zijn voldaan.

8.4. Andere preferente crediteuren

Curatoren zijn niet bekend met andere preferente crediteuren.

8.5. Aantal concurrente crediteuren

Blijkens de administratie waren er per surseancedatum circa 1.100 crediteuren.

8.6. Bedrag concurrente vorderingen

Blijkens de administratie zou er per surseancedatum aanspraken van crediteuren 
(kunnen) bestaan ter hoogte van circa € 50 miljoen. Dit is exclusief de aanspraken van 
het personeel, de Belastingdienst, UWV, verhuurders vanaf 1 januari 2020 en 

nutsvoorzieningen.

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk een reëel vooruitzicht voor de concurrente 
crediteuren te geven. De vooruitzichten voor de (nog niet betaalde) boedel- en 
preferente crediteuren zijn niet ongunstig.

9. Procedures

9.1. Naam wederpartijen

Een (voormalige) werknemer van HBC Netherlands B.V., vestiging Rotterdam.
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9.2. Aard procedure

Betwisting van een op 7 november 2019 gegeven ontslag op staande voet, vordering 
achterstallig loon

9.3. Stand procedure

De dagvaarding is uitgebracht na surseancedatum (12 december 2019). Inmiddels zijn 
partijen in overleg over een regeling.

10. Overig

10.1. Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend hoe veel tijd de afwikkeling van het faillissement in 
beslag zal nemen.

10.2. Plan van aanpak

De curatoren zullen de komende periode onder meer aandacht besteden aan:
- De afwikkeling van de verkoop van de activa en de ontmanteling daarvan door 

Kaufhof;

- In het verlengde daarvan de (tijdige en deugdelijke) oplevering van de 14 
warenhuizen, distributiecentrum en hoofdkantoor;

- Onderzoek naar de debiteurenportefeuille en incasseren daarvan;
- De afwikkeling van de lopende procedures;
- Onderzoek naar de administratie;

Bijlage 4: Afschriften boedelrekeningen per 31 december 2019
Bijlage 5: Tussentijds financieel verslag faillissementsperiode t/m 29 januari 2020
Bijlage 6: Afschriften boedelrekeningen per 30 januari 2020


