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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

D-RT Groep BV, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 HZ) Hoofddorp aan de 
Planeetbaan 4.
D-RT Retail BV, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 HZ) Hoofddorp aan de 
Planeetbaan 4.
D-RT Shared Services Center BV, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 HZ) 
aan de Planeetbaan 4.

Dit is een voorlopig gecombineerd verslag van de werkzaamheden en 
bevindingen van curatoren in de periode 6 april tot 4 mei 2021. 

Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag verstrekte informatie 
kan geen definitieve uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend. 
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Ook voor dit verslag geldt dat (individuele) schuldeisers hieraan geen rechten 
kunnen ontlenen, met name omdat bepaalde informatie nog niet beschikbaar 
is, nog niet geopenbaard kan worden of mogelijk bijgesteld moet worden. Dit 
kan uiteraard gevolgen hebben voor de in dit verslag eventueel genoemde 
perspectieven voor crediteuren en overige belanghebbenden.

Gebleken is dat abusievelijk verslag nummer 1 van 4 mei 2021 op 8 juni 2021 
nogmaals is ingediend, zodat het onderhavige verslag thans als nummer 3 in 
plaats van als nummer 2 wordt geregistreerd.
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De omschrijving van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel luiden als volgt:
D-RT Groep BV: holding/financieringsmaatschappij.
D-RT Shared Services Center BV: holding/participatiemaatschappij.
D-RT Retail BV: reisbemiddeling, reisorganisatie, bemiddeling bij handel, huur of 
verhuur van onroerend goed, financiële holding, assurantie tussenpersonen en 
overige recreatie. 
D-RT Groep BV was holdingmaatschappij en voerde de directie over het 
concern. D-RT Service Center BV was een vanuit het hoofdkantoor te 
Hoofddorp ondersteunende vennootschap ten behoeve van de w inkels 
bestaande uit marketing, ICT, administratie, etc. 
D-RT Retail verkocht de vakanties vanuit de w inkels. 

D-RT was één van de grootste reisbemiddelingsorganisaties in Nederland. De 
groep voert een groot aantal handelsnamen als D-Reizen, VakantieXperts, 
Travelshop, Zonvaart Reizen. Daarnaast werkt zij samen met grote en 
middelgrote touroperators. D-RT is zoals gezegd een 
reisbemiddelingsorganisatie die de te boeken reis op basis van 
agentuurovereenkomsten onderbrengt bij touroperators. D-RT ontvangt de 
betalingen die zij vervolgens dient door te betalen aan de reisorganisaties. 
Voor deze bemiddelingsfunctie ontvangt zij een vergoeding die voldoende 
dient te zijn om ten minste de operationele kosten te voldoen. 

Tenslotte was D-RT franchisegever voor 22 franchisenemers die onder de naam 
VakantieXperts 28 zelfstandige w inkels exploiteerden. 
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Vóór de coronacrisis was sprake van een omzet van ca. € 500 mio die werd 
gerealiseerd met 300  laatstelijk, 285 w inkels verspreid over heel Nederland en 
1077 werknemers verdeeld over het hoofdkantoor te Hoofddorp en de w inkels.  

Omzetgegevens:
Uit de geconsolideerde jaarrekeningen 2018 t/m 2020

2018 omzet € 568.371.000,-
2019 omzet € 537.791.000,-
2020 (concept) omzet € 25.865.000,-

Verlies en w inst:
2018 -€ 2.106.000,-
2019 -€ 2.162.000,-
2020 -€ 29.210.000,-

Balanstotaal:
2018 € 47.659.000,-
2019 € 40.608.000,-
2020 € 35.585.000,-
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Toelichting 
Gemiddeld aantal:
D-RT BV: 1
D-RT Shared Services Center: 66
D-RT Retail BV: 1010
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€ 472.620,73

Toelichting 
Het totaalsaldo van alle rekeningen bedroeg per faillissementsdatum € 
3.063.208,27. 
Daarvan was een bedrag van € 2.590.587,54 geblokkeerd voor uitgegeven 
bankgaranties zodat een vrij boedelsaldo resteerde van € 472.620,73.

Per 23 april 2021 bedroeg het vrij boedelsaldo € 2.825.000.

04-05-2021 
 1

Toelichting 
Het boedelsaldo per 31 juli 2021 bedraagt € 5.335.992,03 (bijlage), 
gespecificeerd als volgt:
- D-RT Groep B.V. € 4.677.451,77 (Casseis Bank)
- D-RT Retail B.V. € 158.540,26 (Casseis Bank)
- Escrow € 500.000,--

Het saldo van de Rabobank/ING Bank bedraagt € 516.466,31.
Een groot aantal aan verhuurders verstrekte bankgaranties is getrokken. 
Terzake bankgaranties is nog € 350.452,09 geblokkeerd zodat het vrij 
boedelsaldo € 166.014,22 bedraagt. Dit saldo is nog geadministreerd op de 
rekeningen bij Rabobank/ING Bank. 
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Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
3-10-2020

t/m 
4-5-2021
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van 
5-5-2021

t/m 
30-7-2021
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Verslagperiode Bestede uren

1 844 uur 36 min

2 10 uur 12 min

3 1.036 uur 22 min

totaal 1.891 uur 10 min

In deze verslagperiode hebben curatoren tezamen met hun medewerkers de 
boedels geïnventariseerd, gezorgd voor de opvang van personeel via het 
UWV, het plegen van overleg met de ondernemingsraad van DR-T en overleg 
met de aangesloten vakbonden, het onderhouden van contact met 
verhuurders, klanten, de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR), het opstarten 
van een biedingsprocedure middels bidbook/ verkoopmemorandum, 
geheimhoudingsverklaringen, etc. en de overige voorkomende 
werkzaamheden in beginperiode van een faillissement van deze omvang. 

Curatoren en medewerkers t/m 30 april 2021:
totaal: 843:33 uur
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Ook in deze verslagperiode hebben curatoren tezamen met hun 
medewerkers de biedingsprocedure terzake een mogelijke doorstart 
voortgezet en succesvol afgerond, contacten met verhuurders, klanten, SGR 
etc. onderhouden, overleg gepleegd met ondernemingsraad, 
crediteurencommissie en vakbonden, contacten onderhouden met 
verhuurders en klanten, met name over de afhandeling van de 
voucherverplichtingen in samenwerking met SGR en alle overige 
voorkomende werkzaamheden, waaronder de ontruiming van de 
'overgebleven w inkels' en het voeren van een kort geding over de merken, 
verkoop verzekeringsportefeuilles en overdracht klantenbestand.

Curatoren en medewerkers deze verslagperiode: 1036:22
totaal: 1890:70
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1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1. Inventarisatie

In bijlagen 1 t/m 4 zijn gevoegd de organogrammen van de 
vennootschapsrechtelijke structuur vanaf 23 december 2020 t/m heden.

Uit de organogrammen blijkt dat als gevolg van de management buy out en 
herstructurering RT-Raiffeisen Touristik Group GmbH (RTG) is verdwenen. 
Daarvoor in de plaats is gekomen Selten B.V. die op 23 december 2020 de 
aandelen van RTG heeft overgenomen en vervolgens Demed B.V. buiten de 
groep heeft geplaatst. 

Inmiddels zijn, nadat de curatoren vraagtekens hadden geplaatst bij de 
rechtsgeldigheid van de betreffende transactie, de aandelen Demed B.V. op 22 
april 2021 teruggeleverd aan D-RT zodat vanaf die datum Demed B.V. weer tot 
de groep behoort. 

Stille bew indvoering
In dit stadium is het van belang te vermelden dat curatoren in de periode 5 
november 2020 t/m 3 december 2020 bij D-RT (D-Reizen) betrokken zijn 
geweest in de hoedanigheid van (door de rechtbank aangestelde) 
zogenoemde 'stille bew indvoerders'. Dit was in een situatie waarin werd 
geprobeerd - bij wege van een (pre) WHOA-akkoord - een regeling te treffen 
met de financiers van D-RT, met name de Stichting Uniconsult en het Duitse 
moederbedrijf D-Raiffeisen Touristik Group GmbH. Toen dat niet bleek te lukken 
zijn de werkzaamheden/bemoeienissen van de stille bew indvoerders (thans 
curatoren) per 3 december 2020 geëindigd. Het is van belang hier voorts te 
berichten dat curatoren vanaf 3 december 2020, anders dan in sommige 
persberichten wordt gesuggereerd, geen enkel contact meer hebben gehad 
met D-RT en de daarbij betrokkenen, tot 6 april 2021 (het moment waarop 
curatoren door de rechtbank zijn benoemd) en dus niet op de hoogte zijn 
geweest van de handelingen en transacties die hebben plaatsgevonden in het 
kader van de buy out en alles wat daarmee samenhangt en met name de 
herstructurering zoals die in maart 2021 heeft plaatsgevonden waardoor een 
verschuiving in de vermogenspositie van D-RT heeft plaatsgevonden en Demed 
BV, waarin alle IE-rechten zijn ondergebracht, uit de groep is geplaatst.

In de per faillissementsdatum bestaande vennootschappelijke structuur is D-RT 
Groep Netherlands BV sedert 28 september 2016 enig aandeelhouder van D-
RT Groep BV. Laatstgenoemde is aandeelhouder van zowel D-RT Shared 
Services Center BV als D-RT Retail BV. Tot D-RT Groep BV behoort nog GIB 
Travel BV welke vennootschap niet in staat van faillissement is. 

De uiteindelijke (middellijke) bestuurders achter de nieuwe vennootschap 
rechtelijke structuur zijn Jan Henne De Dijn en Marije Maaike Evelijn-Haeck.
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Er is sprake van een aantal procedures in hoger beroep. Deze procedures 
zullen niet worden voortgezet of worden geschorst.
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1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De verzekeringsovereenkomsten zijn vooralsnog voortgezet. Met verzekeraars 
vindt overleg plaats terzake (gedeeltelijke) voortzetting danwel beëindiging. 
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De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd danwel overgenomen. Er is 
nog sprake van verzekeringsportefeuilles bij met name Unigarant en 
Europese Verzekeringen inzake reis- en annuleringsverzekeringen. Het 
betreft doorlopende polissen. Curatoren zijn in overleg met de 
maatschappijen terzake afkoop van deze portefeuilles, op basis van daarvoor 
geldende percentages.
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D-RT heeft huurovereenkomsten gesloten met betrekking tot de (thans) 285 
w inkels en het hoofdkantoor in Hoofddorp. 
Terzake de w inkelpanden heeft een aantal huurders de huur opgezegd. De 
overige huurovereenkomsten zijn door curatoren met machtiging van de 
rechter-commissaris ex art. 39 Fw opgezegd. Bij de opzegging is aan 
verhuurders medegedeeld dat mogelijk nieuwe huurovereenkomsten door een 
eventuele doorstarter kunnen worden gesloten dan wel alsnog lopende 
huurovereenkomsten zouden kunnen worden voortgezet. 

In het kader van de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten zijn 
ten gunste van een aantal verhuurders bankgaranties afgegeven. Deze zijn of 
zullen op korte termijn worden getrokken. 

In een volgend verslag zal op dit punt worden teruggekomen. 
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Van de 285 w inkels, het hoofdkantoor in Hoofddorp en het Callcenter te 
Breda zijn de huurovereenkomsten opgezegd. Van de w inkels zijn er 145 niet 
meegenomen in de (gedeeltelijke) doorstart met Prijsvrij B.V. Curatoren 
hebben NTAB/BVA eind juni opdracht gegeven deze w inkels te ontruimen en 
op te leveren aan de verhuurders. Deze operatie is thans (nagenoeg) 
volledig afgerond. De inventariszaken zijn door NTAB/BVA opgeslagen en 
zullen op korte termijn worden geveild. In veen volgend verslag wordt de 
veilingopbrengst verantwoord. 
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1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Door de directie is aangegeven dat het faillissement het rechtstreeks gevolg is 
van de corona pandemie waardoor van de in 2020 te verwachten reis-omzet 
van € 500 mio maar € 20 mio reis-omzet is gegenereerd. De commissie-omzet 
bedroeg daardoor niet de te verwachten € 61 mio, maar slechts € 5 mio. Als 
gevolg van de crisis was D-RT niet meer in staat om vakanties te verkopen en 
moesten de w inkels worden gesloten. Omdat aan consumenten de 
reissommen niet konden worden terugbetaald, heeft D-RT gebruik gemaakt 
van het voucher-systeem zoals opgezet door SGR/ANVR. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van alle overheidssteunpakketten (NOW, etc.), maar konden 
desondanks de lopende onkosten niet worden gedekt. Wel is getracht middels 
sluiting van een aantal w inkels en inkrimping van het personeelsbestand de 
druk te verlichten, maar door het uitblijven van reismogelijkheden werd de 
schuldenlast niet meer te overzien. Toen in maart 2021 ook nog bleek dat D-RT 
niet in aanmerking kwam voor de aangevraagde financiering uit het 
zogenoemde voucherfonds maar slechts voor een deel (10 mio) in plaats van 
de aangevraagde 19 mio, moest het faillissement worden aangevraagd. 
Voordien heeft een herstructurering plaatsgevonden. 

Uiteraard zal door curatoren nader onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement en de herstructurering worden gedaan. In een volgend  verslag 
wordt hierop teruggekomen.
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Het nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande 
en het resultaat daarvan is mede afhankelijk van de rapportage van de door 
curatoren ingeschakelde accountants. (zie punt 7.7)
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2. Personeel

Personeelsleden 
1077

Toelichting 
Onderverdeeld in hoofdkantoor te Hoofddorp (66 werknemers), w inkels (1010) 
en D-RT Groep (1).
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Personeelsleden 
1400

Toelichting 
Ca. 1400
Eind 2019/2020 waren ca. 1400 werknemers in dienst, verdeeld over het 
hoofdkantoor te Hoofddorp en de toen 300 w inkels. 
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2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Datum Aantal Toelichting

8-4-2021 1077

totaal 1077

Bij brief van 8 april 2021 zijn met machtiging van de rechter-commissaris de 
arbeidsovereenkomsten met de D-RT in dienst zijnde werknemers opgezegd. 
Op 8 en 12 april 2021 hebben bijeenkomsten met het UWV plaatsgevonden op 
het hoofdkantoor te Hoofddorp. Vanwege het grote aantal werknemers is een 
interne Zoom-verbinding gebruikt (work place) waardoor op 12 april 2021 een 
centrale intake door het UWV kon plaatsvinden. Voor het personeel geldt dat 
de opzegtermijn in vrijwel alle gevallen eindigt op 19 mei 2021. Gedurende de 
periode vanaf datum faillissementen is een deel van het personeel werkzaam 
voor curatoren. 

In voorbereiding op het ontslag is overleg geweest met het UWV om er voor 
zorg te dragen dat werknemers goed in staat konden worden gesteld hun 
aanspraken op de loongarantieregeling te kunnen bewaken. Daarbij 
uitstekend ondersteund door de HR-afdeling van D-RT. Met Visma Raet, 
uitvoerder en beheerder van de salarisadministratie, zijn goede afspraken 
gemaakt terzake de verwerking van de laatste noodzakelijke gegevens voor 
het UWV. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad en 
is verder, tegen de achtergrond van de wet Melding Collectief Ontslag, melding 
gedaan aan de vakbonden FNV en CNV.

Omdat de salarisadministratie van D-RT goed op orde was kon het UWV de 
zgn. 'verkorte procedure' voor de intake van de werknemers toepassen. 
Daarbij baseert UWV zich op de administratie van de werkgever en gaat uit 
van de juistheid daarvan waartegen werknemers (individueel) uiteraard wel 
bezwaar kunnen maken. 

In de aanloop naar de intakes en gedurende de periode waarin de 
werknemers hebben doorgewerkt zijn regelmatig Q&A updates geplaatst op 
de portal waarop de werknemers toegang hadden. 

Zonodig zal in een volgend verslag nog worden teruggekomen op de w ijze en 
de termijn waarop de betalingen onder de loongarantieregeling hebben 
plaatsgevonden, en de overige werkzaamheden zijn verricht.
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De betalingen onder de loongarantieregeling aan het personeel hebben door 
het UWV met medewerking van de HR-afdeling van gefailleerden tijdig en 
probleemloos plaatsgevonden.

De opzegtermijn voor vrijwel alle personeelsleden eindigde op 19 mei 2021. 
De boedel heeft vervolgens een aantal werknemers ingeschakeld voor het 
afw ikkelen van de faillissementen, met name op het gebied van 
personeelszaken, administratie, ICT, w inkelbeheer etc., alsmede voor het 
beantwoorden van vragen van touroperators (vouchers) en administratie. 
Voorts het faciliteren van de doorstart, het onderhouden van contact met 
personeel voor de doorstart en het in de lucht houden van ICT-systemen etc. 
Het betrof voor de periode van 20 mei t/m 3 juni 2021 24 werknemers en 
vanaf 3 juni 2021 tot 21 juni 2021 11 werknemers. Vanaf die datum zijn de 
arbeidsovereenkomsten niet meer voortgezet. Voor de periode dat 
werknemers nog voor curatoren hun hiervoor genoemde werkzaamheden 
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3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

hebben verricht zijn arbeidsovereenkomsten opgesteld.

Prijsvrij heeft te kennen gegeven ca. 450 medewerkers in de doorstart een 
arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden, afhankelijk van het totaal te 
heropenen aantal w inkels. Het betreft overigens niet alleen w inkelpersoneel 
maar ook personeel werkzaam in het hoofdkantoor in Hoofddorp en het 
callcenter in Breda.

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

D-RT had geen onroerende zaken in eigendom, er was uitsluitend sprake van 
huur van de w inkels. 

De 285 w inkels en het hoofdkantoor werden gehuurd van derden. Een groot 
aantal verhuurders heeft inmiddels de huurovereenkomsten opgezegd. 
Curatoren hebben voor alle w inkels de huurovereenkomsten beeindigd met 
mededeling dat mogelijk sprake zal zijn van een doorstartende partij die dan 
mogelijk nieuwe huurovereenkomsten wenst te sluiten dan wel de oude 
overeenkomsten w il voortzetten. 

Voor wat betreft de huurovereenkomsten die door verhuurders zijn beëindigd 
wordt door of zijdens curatoren overleg gepleegd omtrent een vergoeding van 
de inventarissen. Anderzijds wordt zo veel mogelijk tegemoet gekomen aan de 
wensen van verhuurders als sprake is van het kunnen afsluiten van een 
nieuwe huurovereenkomst mits dit uiteraard logistiek mogelijk is. 
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Zoals hiervoor aangegeven worden in opdracht van curatoren 145 w inkels 
ontruimd en aan de verhuurders opgeleverd. De overige w inkels zijn in het 
kader van de overeenkomst (doorstart) met Prijsvrij overgedragen aan 
Prijsvrij. Prijsvrij heeft met verhuurders afspraken kunnen maken terzake 
voortzetting van huurovereenkomsten dan wel voor het sluiten van nieuwe 
overeenkomsten.

Prijsvrij heeft vanaf eind juni 2021 de overgenomen w inkels gefaseerd 
geopend. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel w inkels er inmiddels 
heropend zijn.
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Inventariseren huurovereenkomsten, correspondentie en contacten met 
verhuurders inzake opzeggingen, bezichtigingen en opleveringen. 
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3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bedrijfsmiddelen van D-RT bestaan voornamelijk uit w inkelinventaris en 
kantoorinventaris. De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door NTAB en zullen zo 
veel mogelijk worden aangeboden aan een mogelijke overnamekandidaat. 
Voor zover daarvan geen sprake zou kunnen zijn, worden de bedrijfsmiddelen 
geveild. 
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De verhuurders van de 145 w inkels die niet door Prijsvrij zijn overgenomen 
zijn in de gelegenheid gesteld de inventarissen te kopen. Als zij van dit 
aanbod geen gebruik wensten te maken, zijn de w inkels ontruimd en de 
inventarissen meegenomen en opgeslagen. Voor de in de w inkels aanwezige 
routers geldt een eigendomsvoorbehoud zodat die met de leveranciers 
worden afgewikkeld. De harde schijven van de computers worden gewist.
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De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken, waarbij 
overigens geldt dat de bodemzaken niet zijn verpand zodat de fiscus in dit 
opzicht terug zal vallen op de algehele preferentie van art. 21 lid 1 Iw.
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Bedrijfsmiddelen zijn of worden geïnventariseerd. Taxatie heeft vóór 
faillissement reeds plaatsgevonden door NTAB in opdracht van D-RT. Getracht 
wordt een overnamekandidaat te vinden die zo veel mogelijk w inkels en de 
daarbij behorende inventariszaken overneemt en een zo groot mogelijk aantal 
personeelsleden (zie ook 6.4). 

04-05-2021 
 1

Overleg NTAB inzake ontruiming en oplevering van de niet door Prijsvrij 
overgenomen w inkels, contact met verhuurders, overleg Prijsvrij, etc.
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Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werken. 04-05-2021 
 1
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Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

IE-rechten
Zoals reeds aangegeven zijn de IE-rechten, waaronder woord- en 
beeldmerken, domeinnamen en een database, ondergebracht in de 
vennootschap Demed BV. Deze vennootschap behoort thans weer toe aan D-
RT.

Klantenbestand
D-RT heeft een klantenbestand van ca. 570.000 actieve klanten. Dit bestand 
vertegenwoordigt een  waarde die mede afhankelijk is van de mogelijkheden 
van een overname/doorstart. De regels van de AVG zullen hierbij worden 
gevolgd.
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Zoals onder 1.3 aangegeven is voorts sprake van een aantal 
verzekeringsportefeuilles met name Unigarant en Europeesche 
Verzekeringen terzake van reis- en annuleringsverzekeringen met een 
doorlopende jaarlijkse provisie-omzet. Deze zogenaamde 
bemiddelingsportefeuilles moeten worden overgedragen en afgekocht.
In een volgend verslag wordt hieromtrent nadere informatie verstrekt.

Voor de toelichting op de verkoop van de activa en overdracht van het 
klantenbestand aan Prijsvrij zie verder 6.4 en 6.6.

04-08-2021
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Bestudering stukken, correspondentie, intern overleg. 04-05-2021 
 1

Afronden verkoop IE-rechten, afronden biedingsprocedure, overdracht 
klantenbestand aan Prijsvrij via opt-out verwerking, afw ikkeling verkoop VX, 
etc.

04-08-2021
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Bij D-RT zijn niet of nauwelijks debiteuren aangetroffen behoudens de 
vordering op UWV/Belastingdienst krachtens de NOW-regeling over de in maart 
2021 betaalde salarissen. Voorts is een aantal lopende incasso's 
ondergebracht bij Intrum. Opgave is gevraagd en in een volgend verslag wordt 
hierop teruggekomen.

04-05-2021 
 1

Aan het betaalplatform Adyen is een borg betaald van € 592.000,--. Door de 
beëindiging van de activiteiten is deze borg vrijgevallen en zal door Adyen 
aan de boedel worden uitgekeerd. Door Adyen zal gedurende een bepaalde 
periode een bedrag gelijk aan een percentage van 10% worden ingehouden 
zulks ter dekking van mogelijke cashbacks. In een volgend verslag zal een 
exacte opgaaf kunnen worden verstrekt. Door Adyen is inmiddels € 
542.384,56 aan de boedel voldaan. 

04-08-2021
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Overleg interne administratie, correspondentie, etc. 04-05-2021 
 1

Onderhandelingen Adyen inzake vrijgeven borg, overleg Intrum en 
accountant D-RT inzake afw ikkeling NOW 2020 en 1e kwartaal 2021 en 
overige werkzaamheden.

04-08-2021
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5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er zijn geen bankinstellingen die een vordering hebben op D-RT.

04-05-2021 
 1

Er zijn leasecontracten m.b.t. operational lease van een aantal auto's. Met de 
leasemaatschappijen is overleg omtrent de terugname. 

04-05-2021 
 1

De lease-auto's zijn aan de leasemaatschappijen teruggegeven. 04-08-2021
 3



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Selten BV claimt pandrechten op merkrechten als gevolg van overgenomen 
vorderingen. Het betreft de vordering van Stichting Uniconsult. Ten aanzien 
van deze vordering van € 5,5 mio op D-RT was ten gunste van Stichting 
Uniconsult zekerheid gesteld in de vorm van o.m. pandrecht op de 
merkenrechten van Demed BV. RTG heeft de vordering van Stichting Uniconsult 
overgenomen. RTG heeft de vordering vervolgens overgedragen aan Selten 
voor € 2 mio, welk bedrag Selten schuldig is gebleven en waarvoor RTG aan 
Selten een lening heeft verstrekt. Aldus is Selten getreden in de 
oorspronkelijke rechten van Stichting Uniconsult. Op grond daarvan claimt 
Selten pandrecht op de IE-rechten van Demed. 

Curatoren hebben de zakelijke en juridische aspecten en achtergronden van 
deze transacties in onderzoek alsmede de rechtmatigheid van het geclaimde 
pandrecht en de waarde daarvan. In een volgend verslag wordt hierop 
teruggekomen.

04-05-2021 
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Terzake de rechtmatigheid van het geclaimde pandrecht en de waarde 
daarvan wordt verwezen naar punt 7.5.

04-08-2021
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Nvt 04-05-2021 
 1

Er zijn geen schuldeisers die zich hebben gemeld met een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud. Ook anderszins is dit (nog) niet gebleken. 

04-05-2021 
 1

Er geldt een eigendomsvoorbehoud op de in de w inkels aanwezige routers. 
Voor zover het de w inkels betreft die niet door Prijsvrij zijn overgenomen 
worden de routers aan de leverancier teruggegeven. Voorts is sprake van 
enig eigendomsvoorbehoud van ondergeschikt belang dat zo nodig door 
curatoren in samenspraak met Prijsvrij zal worden afgewikkeld.

04-08-2021
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Nvt 04-05-2021 
 1

Nvt 04-05-2021 
 1

Toelichting 
Nvt

04-05-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Onderzoek, correspondentie, besprekingen, bestudering stukken. 04-05-2021 
 1

Bijhouden bankmutaties, overleg interne financiële administratie, overleg 
Rabo en ING inzake afw ikkeling bankgaranties, etc.

04-08-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming is "geconserveerd" mede in afwachting van een mogelijke 
doorstart (zie onder 6.3). In opdracht van curatoren zijn door werknemers 
vanaf datum faillissement werkzaamheden uitgevoerd ter behoud van de 
(financiële) administratie, het in stand houden van de (computer)systemen, de 
salarisadministratie zoals die bij Visma Raet is ondergebracht en een aantal 
uiteenlopende zaken, zulks mede ook met het oog op een mogelijke doorstart. 
In dit verband zijn aan dwangcrediteuren en andere benodigde leveranciers 
van diensten garantiestellingen afgegeven teneinde de kans op een mogelijke 
doorstart zo groot mogelijk te houden. 

04-05-2021 
 1

De hiervoor genoemde werkzaamheden zijn door werknemers vanaf datum 
faillissement tot afloop van de opzegtermijn en voor een aantal werknemers 
ook nadien voortgezet totdat de met Prijsvrij gesloten overeenkomsten met 
betrekking tot de (gedeeltelijke) doorstart waren afgerond. (zie ook 6.4)

04-08-2021
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Verwezen wordt naar volgende verslaglegging. 04-05-2021 
 1

Omdat de w inkels van D-RT als gevolg van de corona en de daarmee verband 
houdende overheidsmaatregelen gedwongen waren gesloten en uitsluitend op 
afspraak open konden, hebben curatoren besloten steeds op (halve) 
weekbasis te beslissen of de w inkels al dan niet open kunnen.

04-05-2021 
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Doorstarten onderneming

Vanaf datum faillissement heeft zich een aantal geïnteresseerde partijen 
gemeld. Teneinde iedereen een gelijke kans te geven hebben curatoren een 
online biedingsproces ingericht. Aan geïnteresseerde partijen is onder het 
tekenen van een geheimhoudingsverklaring toegang verstrekt tot de 

04-05-2021 
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ingerichte dataroom, met verzoek een indicatieve bieding uit te brengen. 
Omtrent het resultaat van het biedingsproces zal in een volgend verslag 
informatie en toelichting worden verstrekt.  

In deze verslagperiode is het biedingsproces afgerond en heeft een 
(gedeeltelijke) doorstart door Prijsvrij plaats gevonden. Prijsvrij was de 
uiteindelijk meest serieuze en voor de boedel interessantste gegadigde. Dit 
met name omdat andere bieders zich gaandeweg het proces terugtrokken en 
Prijsvrij als onderdeel van het Duitse supermarktconcern Rewe een zeer 
kapitaalkrachtige aandeelhouder/financier heeft waardoor de doorstart 
volgens curatoren, ondernemingsraad en crediteurencommissie maximale 
kans van slagen had.

Op 19 mei 2021 is de (voorlopige) overeenkomst met Prijsvrij gesloten. De 
overeenkomst behelsde betaling van een totaalbedrag van € 2.863.000,--, 
bestaande uit € 500.000,-- voor IE-rechten; €1.000.000,-- voor klantendata 
en € 1.363.000,-- voor de inventaris, uitgaande van 140 w inkels maar in 
ieder geval tenminste 105 w inkels. Het aanbod van Prijsvrij was onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat het eigendom van alle IE-rechten vrij van 
pandrechten en overige bezwaringen zou overgaan naar Prijsvrij.

Na deze overeenkomst bleek dat Selten B.V.  (de vennootschap van 
bestuurders De Dijn en Haecke) niet bereid was haar vermeende 
pandrechten op de IE-rechten in het belang van de doorstart vrijw illig vrij te 
geven, althans niet voor het door Prijsvrij betaalde bedrag van € 500.000,--. 
Selten maakte aanspraak op € 2.000.000,--. Omdat niet tot 
overeenstemming kon worden gekomen hebben curatoren zich genoodzaakt 
gezien een kort-geding tegen Selten B.V. aan te spannen waarbij werd 
gevorderd (kort gezegd) medewerking van Selten aan de doorstart door het 
pandrecht op de IE-rechten vrij te geven onder de voorwaarde dat curatoren 
een bedrag van € 500.000,-- zijnde de opbrengst van de IE-rechten in 
Escrow zouden storten in afwachting van de uitkomst van een onderzoek 
naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht op straffe van een dwangsom 
van € 50.000,-- voor iedere dag.  Bij vonnis van 28 mei 2021 zijn de 
vorderingen van curatoren zoals hiervoor genoemd door de rechtbank 
volledig toegewezen waarna op 30 mei 2021 door Selten de verklaring is 
afgelegd dat zij haar pandrecht op de IE-rechten vrijgeeft en vervolgens is 
het genoemde bedrag van € 500.000,-- in Escrow gestort. Op dat moment 
was de overeenkomst met Prijsvrij definitief, behoudens aan de zijde van 
curatoren voor het verkrijgen van definitieve toestemming van de 
ondernemingsraad. Deze toestemming is op 1 juni 2021 gegeven. Vervolgens 
diende de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toestemming te verlenen 
voor de overdracht aan Prijsvrij. Die toestemming is gekregen op 15 juni 
2021. Uiteindelijk was dat het moment waarop Prijsvrij verhuurders en 
personeel kon benaderen. Voor een goed inzicht in de feiten en 
omstandigheden met name ook omtrent het biedingsproces en de positie van 
Selten daarin wordt verwezen naar het vonnis van 28 mei 2021 (bijlage). 
Selten is van het vonnis in hoger beroep. Volgens (de advocaat van) Selten 
niet om de doorstart te frustreren maar om herverdeling van de koopprijs 
dan wel een schadevergoedingsverplichting te bewerkstelligen.

Curatoren geven dit overzicht niet alleen ter volledige informatie aan 
crediteuren, maar ook om aan te geven dat het biedingsproces en de 
afronding daarvan niet kon worden versneld. Enkele partijen hebben daarvan 
overigens misbruik gemaakt door achter de rug van curatoren om te trachten 
niet alleen verhuurders van w inkels, maar ook het daarin werkzame 
personeel te bewegen met hen een huurovereenkomst resp. een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan. Ook hierdoor is de uiteindelijke doorstart 
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6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

vertraagd en bemoeilijkt. 

De overdracht van het klantenbestand heeft plaats gevonden middels een 
zogenaamde opt- outverwerkingsprocedure. Klanten zijn aangeschreven met 
de mededeling dat hun gegevens worden overgedragen aan Prijsvrij tenzij zij 
binnen de in de brief/mail gestelde termijn zouden mededelen daarmede niet 
akkoord te gaan. Deze overdrachtscampagne is opgezet met inachtneming 
van de AVG-richtlijnen waarbij de resultaten zullen worden verwerkt en de 
uitschrijvers (klanten die niet akkoord gaan met de overdracht) zijn 
verw ijderd.

In de oorspronkelijke overeenkomst met Prijsvrij waren begrepen de 
geregistreerde merkrechten VakantieXperts, VX en VX vakantieXperts met 
enkele handelsnamen, domeinnamen en social media accounts. Prijsvrij heeft 
vervolgens deze merkrechten aan de boedel teruggegeven opdat de boedel 
in staat zou worden gesteld de merkrechten te verkopen en over te dragen 
aan een deel van de franchisenemers. De verkoop heeft plaats gevonden 
tegen betaling door franchisenemers van € 85.000,-- excl. b.t.w. Betaling en 
overdracht hebbem inmiddels plaatsgevonden.

Nvt 04-05-2021 
 1

Verwezen wordt naar het hiervoor sub 6.4 gestelde alsmede het tussentijds 
financieel verslag waarin een specificatie wordt gegeven van de tot dusver 
gerealiseerde opbrengsten en gemaakte (boedel)kosten. 

Een substantieel deel van de kosten is gemaakt voor het in stand houden 
van de ICT diensten en het gedurende enige tijd in dienst houden van een 
aantal personeelsleden. 

Deze kosten waren noodzakelijk omdat zonder de ICT faciliteiten de 
noodzakelijke werkzaamheden, waaronder werkzaamheden in het kader van 
de doorstart, niet konden worden verricht. Het betrof met name de inrichting 
van de dataroom, het afw ikkelen van de voucherverplichtingen in 
samenspraak met SGR, het voorzien van informatie aan de (gedupeerde) 
touroperators zodat (pakket)reizen alsnog konden worden uitgevoerd, het 
beantwoorden van vragen van individuele klanten en het verder kunnen 
voeren van de administratie. Vanaf datum overdracht zijn de ICT 
verplichtingen door Prijsvrij overgenomen. Enige verrekening van de kosten 
dient overigens nog plaats te vinden. De overige kosten zijn gemaakt voor 
het voeren van de procedure tot vrijgave van het pandrecht op de merken en 
het veiligstellen van het (nieuwe) ICT platform, IE-rechten, etc. Voorts voor 
het inrichten van de dataroom, de opt-out verwerkingsprocedure, 
accountantskosten, etc. 
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6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 
In een volgend verslag zal hieromtrent worden geïnformeerd. 

04-05-2021 
 1

Toelichting 
De overeenkomst met Prijsvrij betreft, zoals hiervoor reeds aangegeven, een 
totaalbedrag van
€ 2.863.000,--. Daarvan is inmiddels € 2.433.000,-- betaald. Het verschil met 
de overeengekomen prijs is gelegen in het feit dat die is gebaseerd op 140 
w inkels met een minimale garantie van 105 w inkels. Het is nog niet duidelijk 
welk totaal aantal w inkels door Prijsvrij kan worden overgenomen. Voor elke 
w inkel boven de 105 geldt een verrekenprijs. Van het klantenbestand is 
inmiddels € 850.000,-- betaald. Afhankelijk van de reacties op de opt- 
outregeling zal het resterende bedrag van € 150.000,-- worden betaald als 
het aantal uitschrijvers niet hoger is dan 10% van het totale aangeschreven 
bestand.

De IE-rechten zijn volledig betaald. De € 500.000,-- staat nog in Escrow.

04-08-2021
 3

Toelichting 
Nvt

04-05-2021 
 1

Besprekingen, correspondentie, overleg gegadigden, inrichten 
verkoopprocedure en dataroom, etc. 

04-05-2021 
 1

Afhandelen biedingsprocedure, diverse gesprekken gegadigden, OR, 
crediteurencommissie, voorbereiden kort-gedingprocedure Selten etc.

04-08-2021
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7. Rechtmatigheid

De administratie van de vennootschappen is door curatoren veilig gesteld door 
tussenkomst van Insolvit B.V. en Nuijten en Nederpel B.V. 
Curatoren zullen de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het 
faillissement nog nader onderzoeken.

04-05-2021 
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De geconsolideerde jaarrekeningen 2019 is definitief afgerond en 
gedeponeerd. 

04-05-2021 
 1



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De geconsolideerde jaarrekening bevat een goedkeurende verklaring van de 
externe registeraccountant. 

04-05-2021 
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Voor zover niet aan de stortingsverplichting is voldaan geldt dat eventuele 
aanspraken zijn verjaard. 

04-05-2021 
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Toelichting 
Curatoren zullen onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur 
en daar in een volgend verslag op terugkomen. 

04-05-2021 
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Toelichting 
Curatoren hebben hun onderzoek nog niet afgerond. In dit stadium kan wel 
worden gewezen op overweging 5.13 van het vonnis van 28 mei 2021 
waarin de bedenkingen van curatoren zijn weergegeven alsmede de positie 
en rol van bestuurder De Dijn bij het verkrijgen van het pandrecht door 
Selten. In ieder geval dienen curatoren binnen 3 maanden na 28 mei 2021 
een bodemprocedure tegen (ondermeer) Selten aan te spannen terzake de 
rechtsgeldigheid van het pandrecht. Deze procedure is in voorbereiding. 
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Toelichting 
In onderzoek.

04-05-2021 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Het onderzoek is nog niet afgerond, maar zal mogelijk ook onderdeel zijn van 
de onder punt 7.5 besproken procedure.
Op 22 april 2021 heeft Selten B.V. onder druk van de door curatoren in te 
roepen pauliana uiteindelijk vrijw illig de aandelen Demed BV. teruggeleverd 
aan D-RT. Op basis van die (oorspronkelijke) transactie heeft Selten nog 
pandrecht geclaimd op de in Demed B.V. ondergebrachte merkrechten. 
Krachtens het vonnis van 28 mei 2021 dienen curatoren binnen 3 maanden 
een bodemprocedure tegen (ondermeer) Selten te entameren strekkende tot 
het verkrijgen van een rechterlijk oordeel over de geldigheid van het 
pandrecht.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Curatoren zullen een uitgebreid onderzoek verrichten c.q. doen verrichten naar 
de kort vóór faillissement doorgevoerde herstructurering en naar alle 
geldstromen die bij D-RT hebben plaatsgevonden, met name vanaf maart 2020 
toen er vouchers zijn uitgegeven aan de klanten. Er zal in kaart worden 
gebracht wat er met alle gelden is gebeurd (voucher gelden, terugbetalingen, 
luchtvaartmaatschappijen NOW-subsidies, etc.). Daarvan zal in de verdere 
afw ikkeling van het faillissement verslag worden gedaan.  

04-05-2021 
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De administratie wordt onderzocht door door curatoren aangestelde 
accountants. Naar verwachting zal dit onderzoek geruime tijd in beslag 
nemen zodat de eerste resultaten eind dit jaar/begin volgend jaar worden 
verwacht.

04-08-2021
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Veiligstellen administratie, onderzoek en overleg met de door curatoren 
ingeschakelde financieel- en IT-experts.

04-05-2021 
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Overleg externe en interne accountants inzake aard en omvang van de aan 
accountants verstrekte opdrachten inzake het uit te voeren 
rechtmatigheidsonderzoek. 
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8. Crediteuren

Toelichting 
Nog niet ingediend.

04-05-2021 
 1

Toelichting 
Salaris curatoren: p.m.
Vorderingen verhuurders over opzegtermijn: € 3.166.285,--
Vordering UWV inzake loongarantieregeling: nog niet bekend.
De door verhuurders ingediende (boedel)vorderingen moeten nog nader 
worden onderzocht en gespecificeerd met name in verband met de door 
verhuurders ingeroepen bankgaranties.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting 
Nog niet ingediend.

04-05-2021 
 1

Toelichting 
Tot nu toe door de fiscus ingediend:
D-RT Groep: € 382.167
D-RT Retail: € 6.420.157
D-RT Shared Services: € 1.612.162

04-08-2021
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Toelichting 
Nog niet ingediend.

04-05-2021 
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Toelichting 
Nog niet ingediend.

04-08-2021
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Toelichting 
Nog niet bekend.

04-05-2021 
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Toelichting 
Nog niet bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

322

Toelichting 
Volgens de administratie:
D-RT Retail: 259
D-RT Groep: 12
D-RT Shared Services: 51
 
Door curatoren zijn de bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek 
hun vordering in te dienen via Claims Agent. In een volgend verslag kan 
opgave worden verstrekt. 

Voorts is sprake van circa 22000 onder SGR garantie afgegeven vouchers. Door 
curatoren vindt intensief overleg plaats met SGR omtrent de afw ikkeling van 
deze vouchers. Voor zover consumenten om welke reden dan ook geen 
gebruik van deze vouchers kunnen maken, worden brieven/e-mails zo veel 
mogelijk beantwoord, vinden doorverw ijzingen plaats en in een aantal 
gevallen vindt plaatsing op de lijst van concurrente crediteuren plaats. 

Bij beschikking van 22 april 2021 heeft de rechtbank een voorlopige 
schuldeiserscommissie aangesteld. Dit is gedaan op verzoek van SGR en een 
aantal touroperators, op welk verzoek overigens door curatoren geen bezwaar 
is gemaakt. 

De commissie zal bestaan uit drie leden te vormen uit vertegenwoordigers van 
ANVR; Belastingdienst en vakbonden. Op moment van indiening van het 
verslag was nog niet bekend w ie in de commissie zitting zullen nemen. 

04-05-2021 
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Toelichting 
De via Claimsagent ingediende concurrente vorderingen kunnen (voorlopig) 
als volgt worden gespecificeerd waarbij wordt opgemerkt dat in de aantallen 
ook voucherclaims, ticketclaims en claims inzake verstrekte tegoedbonnen 
zijn opgenomen. Op dit moment is het navolgende aantal crediteuren 
bekend. Het betreft een momentopname op de datum van dit tweede 
verslag. Dagelijks worden nog nieuwe vorderingen ingediend. Voorts geldt 
dat niet alle crediteuren hun vorderingen in de juiste categorie 
(boedel/preferent/concurrent) hebben ingediend. De hieronder genoemde 
aantallen geven dan ook hoogstwaarschijnlijk geen reëel beeld van het 
daadwerkelijk aantal crediteuren. In volgende verslagleggingen zal een en 
ander zonodig nader worden gespecificeerd en geactualiseerd. 

D-RT Retail: 2660
D-RT Groep: 647
D-RT Shared Services: 6

Bij beschikking van de rechtbank Noord-Holland van 10 mei 2021 is de 
voorlopige schuldeiserscommissie ingesteld met als leden mr. S.N. Ketting 
(FNV), mr. M. van Duffelen (belastingdienst) en de heer W. Schut (ANVR) 
(bijlage)
Met de schuldeiserscommissie hebben curatoren inmiddels enkele 
besprekingen gevoerd. Overigens heeft de crediteurencommissie eveneens 
positief advies uitgebracht omtrent de (gedeeltelijke) doorstart door Prijsvrij 
B.V.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Nog niet bekend, maar volgens de administratie bedraagt dat € 1.926.609 
onderverdeeld in D-RT Retail: € 1.473.483, D-RT Groep: € 66.782 en D-RT 
Shared Services: € 386.344. In dit bedrag is uiteraard niet begrepen de 
aanzienlijke verplichtingen die zijn ontstaan door het uitgeven van de 
vouchers. Naar verwachting betreft dit een bedrag van ca. € 43 mio. 
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Toelichting 
Zoals hiervoor onder 8.5 aangegeven zullen in het bedrag van de ingediende 
concurrente vorderingen ook vorderingen uit hoofde van vouchers, tickets, 
tegoedbonnen, etc. zijn begrepen. Ook hier geldt dat de genoemde 
bedragen dagelijks nog veranderen doordat nieuwe vorderingen worden 
ingediend. De tot heden ingediende vorderingen zijn:

D-RT Retail: € 17.370.649
D-RT Groep: € 6.365.354
D-RT Shared Services: € 18.580

Inmiddels is gebleken dat het voucherbedrag per faillissementsdatum circa € 
36 mio bedroeg. Nader onderzoek naar de exacte positie per datum 
faillissement en de mutaties daarin sinds de uitgiftedata zal nog 
plaatsvinden.
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Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze de 
faillissementen zullen worden afgewikkeld. Er zal waarschijnlijk geen uitkering 
aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden, met name vanwege de 
zeer hoge vordering van de fiscus die vanaf maart 2020 uitstel van betaling op 
lopende belastingen heeft verleend. 
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Door de te verwachten (boedel)vorderingen van het UWV en de vorderingen 
van verhuurders over de opzegtermijn alsmede de uiteindelijke fiscale schuld 
zal er aan concurrente crediteuren zoals al eerder aangegeven naar alle 
waarschijnlijkheid geen uitkering kunnen worden gedaan. 
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Aanschrijven crediteuren, correspondentie, telefonisch overleg crediteuren, 
onderzoek onderliggende stukken en administreren vorderingen.

04-05-2021 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Curatoren hebben een procedure in voorbereiding tegen Selten BV (mede op 
grond van het vonnis van 28 mei 2021).
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10. Overig

De komende verslagperiode zal worden voortgegaan met de verdere 
afw ikkeling van ingediende claims, verkoop van de ondernemingsactiviteiten, 
oplevering van w inkels en het doen van onderzoek naar gepretendeerde 
zekerheidsrechten, het in kaart brengen van de totale schuldenpositie, het 
doen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het opstarten 
van het rechtmatigheidsonderzoek. 
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Het is niet duidelijk op welke termijn de faillissementen afgewikkeld kunnen 
worden, maar naar verwachting zal met afw ikkeling nog geruime tijd gemoeid 
zijn. 
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Plan van aanpak en verslaglegging. 04-05-2021 
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