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OPENBAAR VERSLAG OP GROND VAN ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VAN 17 APRIL 2019  
 
OPMERKINGEN VOORAF 
 
Dit is het achtste 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”. 
 
Evenals de vorige verslagen berust dit verslag 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 
website van Florent (www.florent.nl). 
  
I. INLEIDING 
 
Door dit faillissementsverslag doen curatoren verslag van hun handelen als curatoren in de faillissementen van de 
V&D-vennootschappen vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. 
 
In dit verslag zullen dezelfde definities worden gehanteerd als in de vorige openbare verslagen. Wijzigingen ten 
opzichte van de tekst van het zevende openbaar verslag worden cursief weergegeven.  
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II. 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 Afgerond. 
 
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 
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 
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distributiecentrum in Nieuwegein voor de distributie 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 (1 oktober 2018) tot en met 31 maart 2019.  
 
Bestede uren verslagperiode V&D: 310,3 uren in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019; 
 La Place: 239,6 uren in de periode vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. 
 
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 31 maart 2019) 
 
 V&D: 12.823,8 uren 
 La Place: 3.985,9 uren 
 
Saldo (boedel)rekeningen  Per 31 maart 2019 
 

V&D: € 30.359.193,44 
La Place: € 52.836.631,08 

 
 
1 Inventarisatie 

 
1.1. Directie en organisatie 

 
Afgerond, zie verslag 1.  
 

1.2  Winst en verlies (na belastingen) 
 

Afgerond, zie verslag 1.  
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1.3  Balanstotaal 
 
Afgerond, zie verslag 1.  

 
1.4  Lopende procedures 
 

Afgerond, zie verslag 2. 
 

1.5  Verzekeringen 
 

Afgerond, zie verslag 2. 
 

1.6  Huur 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 
1.7  Oorzaak faillissementen 
 

Zie verslagen 1 tot en met 7. 
 

Curatoren zijn nog bezig met de juridische duiding van de in het definitieve rapport van BFI opgenomen feiten 
en omstandigheden. Zij streven ernaar de duiding tijdens de komende verslagperiode af te ronden. 

 
2.  Personeel 
 
2.1  Aantal ten tijde van faillissement 
 

Afgerond, zie verslag 1. 
 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 
 

Afgerond, zie verslag 1. 
 
2.3  Datum ontslagaanzegging 
 

Afgerond, zie verslag 1 en 2. 
  
2.4 Nadere aspecten bemoeienis UWV 
 

Zie verslag 1 tot en met 4. 
 
Werkzaamheden: 

 
Beantwoorden vragen van (voormalig) werknemers en onderzoek vordering UWV. 

 
3.  Activa 
 

Onroerende zaken 
 
3.1-3.4 Afgerond, zie verslag 1. 
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Bedrijfsmiddelen 

 
3.5  Beschrijving 
 
 Inventaris 
 

Afgerond, zie verslag 1. 
 
Liquide middelen 
 
Zie verslag 1 tot en met 7. 
 
De incasso van het resterende bedrag van € 111.409,72 dat G4S nog onder zich houdt is nog niet afgerond. 
 

3.6  Verkoopopbrengst 
 

Afgerond, zie verslag 1 en 2. 
 
3.7 Boedelbijdrage 
  

Afgerond, zie verslag 1. 
 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 
  

Zie verslag 1. 
 
Werkzaamheden: 
 
Incasso van de vordering op G4S en overleg daarover met Sun Capital. 

 
Voorraden/ onderhanden werk 

 
3.9  Beschrijving 
 
 Voorraden 
 

Afgerond, zie verslag 1, 2 en 5.  
 

3.10  Verkoopopbrengst 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 
3.11 Boedelbijdrage 
 

Afgerond, zie verslag 1, 2 en 4. 
 
 Werkzaamheden: 
 

Geen. 
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 Andere activa 
 
3.12  Beschrijving 
 

IE-rechten  
 
Zie verslag 1, 2 en 4. 

 
Goodwill 
 
Zie verslag 1. 

 
 Licenties 
 

Zie verslag 1, 4 en 7.  
 

3.13 Verkoopopbrengst 
 
Zie verslag 1 en 2. 

 
3.14  Boedelbijdrage 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 
 Werkzaamheden: 
 

Overleg met Sun Capital. 
 

Aandelen vennootschappen 
 
3.15  Beschrijving 
 

Afgerond, zie verslag 1 en 2.  
 

3.16  Boedelbijdrage 
 
 Afgerond, zie verslag 1. 
 
 Werkzaamheden: 
 

Geen. 
 

4.  Debiteuren  
 
4.1 Omvang debiteuren 
 

Zie verslag 1 tot en met 5. 
 
4.2 Opbrengst 
 

In totaal is vanaf datum surseance tot en met 31 maart 2019 geïncasseerd aan debiteuren (inclusief btw 
vanaf datum surseance van betaling): 
 
V&D:   € 7.924.282 
La Place:  € 2.814.881 
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4.3 Boedelbijdrage 
 

Zie verslag 1. 
 
De incassowerkzaamheden die curatoren zouden verrichten ten aanzien van de aan Sun Capital verpande 
vorderingen tegen de overeengekomen boedelbijdrage zijn inmiddels tot een einde gekomen. Sun Capital 
heeft te kennen gegeven de incasso van de aan haar verpande vorderingen die een bedrag van EUR 20.000 
te boven gaan zelf te willen voortzetten met behulp van een externe partij.  
 

 Werkzaamheden: 
 

Incasso openstaande debiteuren, correspondentie met Sun Capital en opstellen overzicht en verzamelen 
correspondentie met debiteuren ten aanzien van de vorderingen waarvan Sun Capital de incasso wenst voort 
te zetten. 

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

Zie verslag 1. 
 
5.2 Leasecontracten 
 
 Telecomapparatuur 
 

Zie verslag 1 tot en met 3. 
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
 

Zie verslag 1. 
  
5.4 Separatistenpositie 
  

Zie verslag 1 tot en met 7. 
 
Het overleg tussen curatoren en Sun Capital over de afwikkeling van de aan Sun Capital door de V&D-
vennootschappen verstrekte zekerheden is nog niet afgerond. 
 

5.5 Boedelbijdragen 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 
Suppliers Declaration  
 
Zie verslag 1 tot en met 3.  
 

5.7 Concessie- en consignatiehouders  
 

Afgerond, zie verslag 1 en 2. 
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5.8 Retentierechten 
 

Afgerond, zie verslag 1 tot en met 5.  
 

6.  Doorstart/voortzetten 
  

Voortzetten 
 

Afgerond, zie verslag 1 en 2. 
 

 Werkzaamheden: 
 

Geen. 
  
 Doorstart 
 
6.3-6.6 Afgerond, zie verslag 1. 
 

Werkzaamheden: 
 

Afwikkelen onverschuldigde betalingen aan La Place. 
 

7.  Rechtmatigheid 
 
7.1 Administratieplicht 
 

Zie verslag 1 en 2. 
 

7.2 Deponering jaarrekeningen 
 

Zie verslag 1. 
 
7.3 Goedkeurende verklaring accountant 
 

Zie verslag 1. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 

Afgerond, zie verslag 1. 
 

7.5  Onbehoorlijk bestuur 
 

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

Curatoren doen onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.  
 
 Werkzaamheden: 
  

Juridische duiding van het definitieve rapport van BFI over de oorzaken van het faillissement van de V&D-
vennootschappen. 
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8. Crediteuren 
 

Nb. Hieronder wordt een overzicht gegeven 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 kennisneming van de hieronder genoemde totaalbedragen dient bedacht te worden dat de V&D-
vennootschappen 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 zover deze verband houden met de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 
 

8.1  Boedelvorderingen 
 

Nb. Zoals in verslag 2 vermeld, is een groot aantal boedelvorderingen verband houdende met de exploitatie 
reeds voldaan.  
 
Op het moment van het verschijnen van dit verslag zijn alle boedelvorderingen in het faillissement van La 
Place van in totaal € 12.498.799,15 integraal voldaan. In het tussentijds financieel verslag zijn de tot 31 maart 
2019 betaalde vorderingen opgenomen. De in april 2019 betaalde boedelvorderingen zullen in het volgend 
financieel verslag worden verwerkt. 
 
Per 10 april 2019 is de stand van de aangemelde en openstaande boedelvorderingen als volgt: 
 
V&D:  € 50.790.646,53 
La Place: € 0,00 
V&D Holding: € 0,00 
Divisie V&D: € 0,00 
 
Tot de boedelvordering in het faillissement van V&D behoort de door het UWV ingediende vordering van € 
15.243.956,54.  
 

8.2  Preferente vorderingen van de fiscus 
 
Omzetbelasting boedelperiode: 
 
Zie verslag 4. 
 
Vanaf 1 januari 2017 wordt de omzetbelasting over de boedelperiode per kwartaal afgewikkeld. 
 
Per 10 april 2019 zijn de volgende vorderingen van de Belastingdienst genoteerd: 
 
V&D 
  - Loonheffingen t/m december 2015: € 6.844.323 
  - Rente tot datum faillissement: € 74.831 
 
La Place 
  - Loonheffingen t/m december 2015: € 4.121.954 
  - Rente tot datum faillissement: € 44.665 
 
Fiscale eenheid voor de omzetbelasting Vroom & Dreesmann  
  - Omzetbelasting 4e kwartaal 2014: € 12.560.480 
  - Omzetbelasting 4e kwartaal 2015: € 14.161.098 
  - Rente over omzetbelasting 4e kwartaal 2014: € 403.330 
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8.3  Preferente vordering(en) van het UWV 
 

Het UWV heeft inmiddels de navolgende vorderingen aangemeld: 
 
V&D:   € 3.488.504,00 
La Place:  € 3.022.059,70 

 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 

Per 10 april 2019 zijn de volgende totaalbedragen aan overige preferente vorderingen bij curatoren 
aangemeld: 
 
V&D:   € 7.818.443,22 
La Place:  €      55.624,61 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 

Crediteuren wordt de mogelijkheid geboden om hun vordering digitaal in te dienen via crediteurenlijst.nl 
(Claims Agent).  
 
 Per 10 april 2019 is het navolgende aantal crediteurenvorderingen bekend: 
 
V&D:   2.053 voorlopig erkend en 2 betwist  
La Place:  424 voorlopig erkend en 1 betwist 
V&D Holding:  15 voorlopig erkend  
Divisie V&D:  3 voorlopig erkend  
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 

Nb. Bij lezing van de onderstaande bedragen dient bedacht te worden dat de V&D-vennootschappen 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de vorderingen van Sun Capital. Deze vorderingen zijn daarom in ieder van 
de faillissementen genoteerd. Het aan Sun Capital betaalde voorschot van € 30.000.000 zoals vermeld in 
randnummer 5.4 van het zevende verslag is niet in onderstaand overzicht verwerkt.  

 
Per 10 april 2019 is voor de navolgende bedragen aan concurrente vorderingen ingediend:  
 
V&D:   € 197.168.243,52 voorlopig erkend en € 76.685,84 betwist 
La Place: € 104.681.129,00 voorlopig erkend en € 183,65 betwist 
V&D Holding: €   93.741.434,97 voorlopig erkend 
Divisie V&D: €   88.294.596,40 voorlopig erkend  
 

8.7  Verwachte wijze van afwikkeling 
 

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. 
 
De vooruitzichten voor crediteuren zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag. 
 

 Werkzaamheden: 
  

Verwerken ingediende vorderingen, correspondentie, telefonisch overleg met crediteuren en voldoening 
boedelvorderingen in het faillissement van La Place. 
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9.  Procedures 
 

Corn. Van Dijk  
 
Zie verslag 2, 4 tot en met 7. 

 
Op 7 november 2018 hebben curatoren per antwoordakte gereageerd op de akte overlegging nadere 
bewijsstukken tevens vermeerdering van eis die door Corn. Van Dijk op 9 oktober 2018 was ingediend. Corn. 
Van Dijk is vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op de producties die curatoren met 
voornoemde akte in het geding hebben gebracht, hetgeen zij op 19 december 2018 heeft gedaan. De 
procedure staat thans op de rol voor pleidooi op 19 juni 2019. 

 
Werkzaamheden:  

 
Opstellen antwoordakte, bestuderen akte Corn. Van Dijk, opgeven verhinderdata in verband met dagbepaling 
pleidooi. 
 

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 
 

Curatoren streven ernaar in de komende verslagperiode de juridische duiding van het rapport van BFI over de 
oorzaken van de faillissementen af te ronden en voorts stappen te zetten in de afwikkeling van de door Sun 
Capital gepretendeerde zekerheden.  
 

10.3 Indiening volgend verslag 
 
 Het volgende verslag zal over zes maanden worden ingediend, medio oktober 2019. 
 
 Werkzaamheden: 
 
 Opstellen plan van aanpak en verslaglegging. 
  
 
Amsterdam, 17 april 2019 
 


