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TWEEDE OPENBAAR VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 

1. MEXX EUROPE B.V.  

2. MEXX HOLDING NETHERLANDS B.V  

3. MEXX EUROPE INTERNATIONAL B.V. 

4. MEXX EUROPRODUCTION B.V.  

5. MEXX EUROPE HOLDING B.V. 

 

EERSTE OPENBAAR VERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 

6. MEXX LIFESTYLE B.V. 

 

Gegevens ondernemingen : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX EUROPE B.V. (hierna: “ME”), statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan 

Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 28054067; 

   2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX HOLDING NETHERLANDS B.V. (hierna: “MHN”), statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de 

Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 28048659; 

   3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX EUROPE INTERNATIONAL B.V. (hierna: “MEI”), statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de 

Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 28100841; 

   4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX EUROPRODUCTION B.V. (hierna: “MEP”), statutair 

gevestigd te Voorschoten en kantoorhoudende te (1066 JS) 

Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 400, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

28054654; 

   5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX EUROPE HOLDING B.V. (hierna: “MEH”), statutair gevestigd 

en kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan 

Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 28048657. 

   6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

   MEXX LIEFESTYLE B.V. (hierna: “ML”), statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (1066 JS) Amsterdam aan de Johan 

Huizingalaan 400, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 53592174. 
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Faillissementsnummers : 1. ME F.13/14/662 

   2. MHN F.13/14/663 

   3. MEI  F.13/14/664 

   4. MEP F.13/14/671 

   5.  MEH F.13/15/49  

   6. ML F.13/15/146 

 

Datum uitspraak : 1. ME 4 december 2014  

   2. MHN 4 december 2014 

   3. MEI 4 december 2014 

   4. MEP 10 december 2014 (bij vonnis van rechtbank Den Haag)  

   5. MEH 3 februari 2015 

   6. ML 31 maart 2015 

 

Uitgesproken op : 1. ME eigen aangifte 

   2. MHN eigen aangifte 

   3. MEI eigen aangifte 

   4. MEP eigen aangifte 

   5. MEH eigen aangifte 

   6. ML aanvraag van Eneco Zakelijk B.V. 

 

Curator  : mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: mexx@fortadvocaten.nl). 

 

Rechter-commissaris  : mr. C.P. Bleeker (voorheen mr. L. van Berkum) 

 

Activiteiten onderneming : Groothandel en ontwerp van bovenkleding, exploitatie van winkels in 

bovenkleding en modeartikelen, coördinatie van productieactiviteiten 

van groepsvennootschappen en aanverwante ondernemingen en 

exploitatie van en handel in industriële eigendomsrechten. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 1. ME 299 

   2. MHN 282 

   3. MEI 228 

   4. MEP 1 

   5. MEH - 

   6. ML - 

 

Datum verslag : 21 juli 2015  

Verslagperiode : 23 februari 2015 – 1 juli 2015 

 

Bestede uren in verslagperiode : 997,6 uren 

Bestede uren totaal : 3777,1 uren 

 

Saldi faillissementsrekeningen : 1. ME EUR 12.406.342,93 

   2. MHN EUR 4.062.596,53 

   3. MEI EUR 42.464,22 

   4. MEP EUR - 

   5. MEH EUR - 

   6. ML EUR - 
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ALGEMENE INLEIDING 

 

Omdat de failliete Mexx vennootschappen in een groep zijn verbonden, geschiedt de verslaglegging niet 

separaat, maar gemeenschappelijk. De materiële afwikkeling van de faillissementen zal per vennootschap 

plaatsvinden, dus niet geconsolideerd. 

 

De verslagen in deze faillissementen zijn ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009. Bij de verwerking van de financiële gegevens is gekozen voor het model 

bekend onder de naam Standaard Financieel Verslag, zoals dat is ontwikkeld door de werkgroep 

afwikkeling faillissementen 2011. Voor iedere vennootschap is een Financieel Verslag opgemaakt.  

 

Het is niet eenvoudig geweest om betalingen toe te schatten aan de juiste vennootschap, omdat interne 

rechtsbetrekkingen niet altijd eenduidig zijn geadministreerd. Daarom is het mogelijk dat er alsnog 

correcties worden toegepast, hetgeen gevolgen kan hebben voor de opgegeven saldi van de 

faillissementsrekeningen. 

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten, zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en 

die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

 

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuurders, 

medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd.  

 

De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 
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INHOUDSOPGAVE  
 
1 INVENTARISATIE 
1.1 Introductie 
1.2 Directie en organisatie 
1.3 Balanstotaal, omzet, winst en verlies 
1.4 Verzekeringen 
1.5 Huurovereenkomsten 
1.6 Diverse werkzaamheden 
1.7 Oorzaak faillissement 

 
2 PERSONEEL 
2.1 Aantal werknemers ten tijde van faillissement 
2.2 Aantal in jaar vóór faillissement 
2.3 Datum ontslagaanzegging 
2.4 Toelichting 

 
3 ACTIVA 

Onroerende zaken 

3.1 - 3.4 nvt 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

3.6 Verkoopopbrengst 

3.7 Boedelbijdrage 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

Voorraden/onderhanden werk 

3.9 Beschrijving 

3.10 Verkoopopbrengst 

3.11 Boedelbijdrage 

Andere Activa 

3.12 I.E. 

3.13 Deelnemingen 

3.14 Locatiegoodwill 

3.15 Kasgeld 

 
4 DEBITEUREN 

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst 

4.3 Boedelbijdrage 

 
5 BANK / ZEKERHEDEN 

5.1 ING Bank N.V 

5.2 Bankgaranties en borgstellingen 

5.3 Vorderingen van financiers 

5.4 Beschrijving zekerheden 

5.5 Leasecontracten 

5.6 Separatisten 

5.7 Boedelbijdragen 

5.8 Eigendomsvoorbehoud (niet op voorraden) 

5.9 Recht van reclame, retentierecht, pandrecht, eigendomsvoorbehoud op voorraden 

 Distributeurs, Leveranciers 
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6 DOORSTART / VOORTZETTEN 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie/zekerheden 

6.2 Financiële verslaglegging 

Doorstart 

6.3 Beschrijving 

6.4 Verantwoording/verloop overnameproces 

6.5 Opbrengst 

6.6 Boedelbijdrage 

 
7 RECHTMATIGHEID 

7.1 Boekhoudplicht 

7.2 Depot jaarrekeningen 

7.3 Goedkeuringsverklaring 

7.4 Stortingsverplichting 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Pauliana 

 
8 CREDITEUREN 

8.1 Boedelvorderingen 

8.2 Preferent, fiscus 

8.3 Preferent UWV 

8.4 Andere preferente crediteuren 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 
9 PROCEDURES 

9.1 Wederpartijen 

9.2 Aard 

9.3 Stand 

 
10 OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling 

10.2 Plan van aanpak 

10.3 Volgend verslag 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 t/m 1.3 Introductie, directie en organisatie, balanstotaal, omzet, winst en verlies 
Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden van de Mexx-groep wordt verwezen naar het 
eerste geconsolideerde faillissementsverslag. Dat geldt ook voor een weergave van de directie en 
organisatie, voor de balanstotalen en voor overige financiële gegevens over gemaakte winst of verlies. 
 
Het faillissement van Mexx Lifestyle (verder ook ML) verdient een aparte toelichting, omdat dit is 
uitgesproken na het eerste verslag. 
 

Mexx Lifestyle is op 21 september 2011 opgericht als Mexx Malibu B.V. Op 20 december 2012 is de naam 

gewijzigd in Mexx Lifestyle. De aandelen in Mexx Lifestyle worden gehouden door Management Malibu 

Holdings (Lux) SARL (10,26%) en Gores Malibu Holdings (Lux) SARL (76,07%).  

 

Het bestuur wordt gevormd door de heer R.C.M.J. Reynders, de heer F. Goni en de heer M.R. Stone.  

 

Mexx Lifestyle houdt op haar beurt de aandelen in de vennootschap naar Canadees recht Mexx Canada 

Company en in Mexx Europe Holding B.V. en diens dochtervennootschappen. Meer of andere activiteiten 

dan het houden van de aandelen en alles wat daarbij hoort (bijvoorbeeld het stellen van een 

groepsgarantie voor verplichtingen van dochtervennootschappen) leek Mexx Lifestyle niet te ontplooien. 

Met na haar rol bij de financieringsconstructies en de liquidatie van Mexx Canada zal nader worden 

onderzocht. 

 

Mexx Lifestyle is op 31 maart 2015 in staat van faillissement verklaard op verzoek van Eneco Zakelijk B.V.  

 

1.4 Verzekeringen 

Afgewikkeld. 

 

Bij de verzekeringen werd gebruikt gemaakt van de assurantietussenpersoon AON Risk Solutions. De 

verzekeringen werden in de regel gesloten door ML, de overige entiteiten waren dan meeverzekerd. Het 

ging in ieder geval om de volgende polissen van ML:  

 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

 Brandverzekering (All Risks) 

 Transportverzekering 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 Excedent bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 Employment Practices Liability Insurance  

 Reisverzekering (inmiddels vervallen). 

 

Alle polissen die bij AON Risk Solutions waren afgesloten, zijn inmiddels beëindigd. 

 

1.5 Huurovereenkomsten 

Alle bedrijfsruimten werden gehuurd. Relevant in Nederland waren het hoofdkantoor te Amsterdam, het 

distributiecentrum te Voorschoten, 19 eigen winkels, 32 shop-in-shopwinkels en een opslagruimte op 

Schiphol Plaza. Bij meerdere locaties zijn minnelijke regelingen getroffen over de voorwaarden van de 

beëindiging van de huurovereenkomst. Alle huurovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd en waar 

opportuun aan de verhuurders opgeleverd.  

 

Hieronder volgt een specifieke weergave. 
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Hoofdkantoor Amsterdam  

ME huurde van Johan H (Amsterdam) B.V. zes verdiepingen in het kantoorgebouw aan de Johan 

Huizingalaan 400 te Amsterdam alsmede alle bijbehorende 200 parkeerplaatsen. De jaarlijkse huurprijs 

bedroeg ongeveer EUR 2.250.000 inclusief btw. De huurovereenkomst werd door de curator opgezegd 

maar is per 6 februari 2015 tussentijds met wederzijds goedvinden beëindigd nadat de doorstartpartij 

(Mexx Global BV) met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst had gesloten. Dit is een voor de 

boedel voordelige wijze van beëindiging geweest.  

 

Distributiecentrum Voorschoten  

ME en MEH huurden van ABN AMRO Bouwfonds Vastgoedfonds VII Distrifonds II Nederland C.V. en 

Stichting Bewaarder Distrifonds II een distributiecentrum (27.969 m2) met kantoorruimte (5.530 m2) en 

200 parkeerplaatsen te Voorschoten. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd waarop door de 

verhuurders een bankgarantie is ingeroepen. 

 

Vervolgens is overeengekomen dat Mexx Global B.V. met ingang van 7 februari 2015 huurt en dat de 

huurovereenkomst met ME en MEH op die datum werden beëindigd. Vanwege een restitutie op de al 

uitgekeerde bankgarantie levert dat voor de boedel een voordeel op van EUR 396.701,16. 

 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de wijze van oplevering door de curator, hetgeen tot een 

aanvullende bate leidt.  

 

Eigen Winkels  

MHN huurde van diverse verhuurders ruimten voor eigen winkels. Voor de in totaal 19 winkelpanden 

bestaan 21 huurovereenkomsten. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het eerste 

faillissementsverslag. 

 

Alle huurovereenkomsten voor de eigen winkels zijn inmiddels beëindigd. De meeste huurovereenkomsten 

zijn geëindigd door verloop van de opzegtermijn van drie maanden ex artikel 39 Fw. Voor enkele 

huurovereenkomsten werd in een afwijkende wijze van beëindiging voorzien. 

 

De winkel in Lelystad is voor een periode van ruim vijf weken onderverhuurd.  

 

De huurovereenkomst voor Schiphol Plaza is in het kader van een indeplaatsstelling ex artikel 7:703 BW 

overgegaan naar Mexx Global.  

 

Het winkelpand te Den Haag werd onderverhuurd en wordt via indeplaatsstelling overgedragen.  

 

De huurovereenkomst voor de winkel te Nijmegen is met wederzijds goedvinden tussentijds beëindigd en 

wordt voortgezet door Mexx Global. 

 

Shop-in-Shops Vroom & Dreesmann 
MHN huurde 32 ruimtes (shop-in-shops) in warenhuizen van V&D. Deze shop-in-shops zijn tot aan de 
doorstart door de curator voortgezet. Voor de financiële verantwoording over die voortzetting wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6. 
 
In het kader van de doorstart worden de huurovereenkomsten voortgezet door Mexx Global. Met V&D is 
overeenstemming bereikt over de afwikkeling van aan Mexx verschuldigde bedragen over de periode van 
voor het faillissement en heeft V&D aan de curator een bedrag voldaan van EUR 873.717,00.  
Deze kwestie is daarmee afgerond.  
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Maasmechelen (België)  

ME huurde winkelruimte in het outletcentrum Maasmechelen Village te België. De winkelruimte werd 

geëxploiteerd door een Belgische vennootschap. De huurovereenkomst is op 24 april 2015 geëindigd en 

wordt voortgezet door Mexx Global. 

 

1.6 en 1.7   Diverse werkzaamheden en oorzaken faillissement 
In het eerste faillissementsverslag is een uitgebreide toelichting verschaft bij de in deze faillissementen te 
verrichten werkzaamheden. In het faillissement van Mexx Lifestyle, dat later is uitgesproken, vindt een 
eerste en oriënterend onderzoek plaats. In de andere faillissementen is deze inventarisatiefase goeddeels 
afgerond en wordt de nadruk gelegd op de afwikkeling van een groot aantal lopende kwesties.  
 
Voor een toelichting bij de oorzaken van het faillissement wordt verwezen naar de paragrafen 1.6 en 1.7 
van het eerste faillissementsverslag. Deze toelichting kan in vogelvlucht als volgt worden uitgewerkt. 
 
Na de fusie van de merken Moustache en Emmanuelle werd de onderneming in 2001 verkocht aan het 
Amerikaanse bedrijf Liz Claiborne. Liz Claiborne was beursgenoteerd en had, mede om die reden, een 
sterke focus op een groeiscenario. Dat werd nog eens versterkt door het earn out arrangement dat met de 
verkopende oprichter in 2001 was overeengekomen. Deze ongebreidelde nadruk op groei leidde tot een 
omzetgedreven benadering waarbij lichtzinnige garanties op marges en huren werden verschaft en de 
kwaliteit van de collectie alsmede de interne organisatie en bedrijfsprocessen werd veronachtzaamd. Op 
innovatieve ontwikkelingen binnen de branche, zoals de opkomst van e-commerce, fast fashion en 
ketenintegratie werd niet, althans onvoldoende, ingespeeld. 
De verkoop aan Gores in 2010 leidde niet tot verbeteringen. Gores beschikt met name over kennis binnen 
de technologiebranche en slaagde er niet in voldoende grip op de directie en het strategisch beleid te 
verkrijgen. Het merk verloor steeds meer aan zeggingskracht en waarde, er werd te weinig aan marketing 
gedaan en te veel vertrouwd op de resultaten van de wholesale activiteiten. Mexx lag, zoals een directeur 
het uitdrukte, aan een financieel infuus van Gores, dat echter in de loop van 2014 werd dichtgedraaid. Het 
bestuur heeft daarin niet kunnen voorzien. Er werd een opportunistisch beleid gevoerd met vooral 
aandacht voor de nieuwe collectie. Noodzakelijke herstructureringen bleven achterwege, de top down 
hiërarchie werd als demotiverend ervaren en er werd onvoldoende blijk gegeven van visie en daadkracht. 
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2 PERSONEEL  

 

Afgerond voor wat betreft de vennootschappen genoemd in het eerste verslag. 

 

Mexx Lifestyle had geen werknemers in dienst. 
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3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 - 3.4 

Mexx hield geen onroerende zaken in eigendom. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

Tot het vermogen van Mexx behoorden de bedrijfsinventarissen en -inrichtingen van het Hoofdkantoor, het 

Distributiecentrum, de eigen winkels en de Shop-in-Shops. Deze goederen zijn verkocht. Voor een 

uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar het vorige faillissementsverslag.  

 

Pilot 

Bij het vervoersbedrijf Pilot Freight Services B.V. lag winkelinventaris opgeslagen die was geleverd door 

Booma Import Export LTD. Booma heeft een vordering van EUR 350.000. De partij is getaxeerd op 

EUR 175.000 onderhandse waarde en 50.000 liquidatiewaarde. 

 

Er zijn botsende aanspraken. Pilot beroept zich op een retentierecht en Booma heeft zich beroepen op 

een eigendomsvoorbehoud, dat door de curator is erkend. De curator heeft getracht te bemiddelen bij een 

regeling. 

 

Hirsch 

De partij winkelinventaris bij Hirsch GmbH in Duitsland is getaxeerd op een liquidatiewaarde van 

EUR 5.000. Hirsch beroept zich op een retentierecht. Vanwege de kosten van afvoer en verkoop ziet de 

curator af van de mogelijkheid om de winkelinventaris op te eisen. 

 

3.6  Verkoopopbrengst 

De aan de bedrijfsmiddelen op de verschillende locaties toe te rekenen opbrengst is als volgt: 

Hoofdkantoor EUR 203.000 

Distributiecentrum Voorschoten EUR 621.000 

Eigen Winkels EUR 108.000 

Shop-in-Shops EUR 51.000 

 

Voor zover winkel- en kantoorinventaris niet onderhands zijn verkocht, geschiedt dit via een internetveiling.  

 

3.7  Boedelbijdrage 

De beschreven bedrijfsmiddelen waren niet verpand. Van een boedelbijdrage is daarom geen sprake.  

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

Voor wat betreft de vorderingen van de belastingdienst kan artikel 21 lid 2 jo. 22 lid 3 IW 1990 met zich 

meebrengen dat het fiscaal voorrecht boven het recht van pand gaat. Nu de bedrijfsmiddelen niet zijn 

verpand, doet deze situatie zich niet voor. Voor alle vorderingen van de belastingdienst geldt het reguliere 

fiscale voorrecht van artikel 21 IW 1990.  

 

Voorraden/onderhanden werk 

3.9  Beschrijving 

Op verschillende locaties zijn voorraden aangetroffen. Het gaat om kledingstukken of accessoires die in 

opdracht van Mexx waren geproduceerd en zijn gekocht van leveranciers. De voorraad bestaat uit kleding 

van verschillende collecties daterend vanaf 2009 tot (voorjaar) 2015, alsmede de permanente collectie. 

 

Er waren drie belangrijke distributiecentra waar de voorraad werd opgeslagen. Ingevoerde en verscheepte 

goederen werden opgeslagen bij transporteurs OTX Logistics B.V. en OTX Logistics Rotterdam B.V. 
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Vandaar werden de goederen vervoerd naar het eigen distributiecentrum in Voorschoten en naar een 

extern distributiecentrum van Alpha Textielveredeling B.V.  

 

Om verschillende redenen is sprake van oneigenlijke vermenging, dat aanwezige voorraden niet aan 

individuele leveranciers kunnen worden toegekend.  

 

Ten tijde van de faillietverklaring was een onbekend aantal goederen aanwezig in de winkels. Deze 

voorraden zijn verkocht tijdens de tijdelijke voortzetting van de winkelactiviteiten en voor een beperkt deel 

als onderdeel van de doorstart. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

 

Hieronder wordt over belangrijke voorraadposities nader verslag gedaan. 

 

Voorraad OTX 

OTX houdt een grote voorraad onder zich. Het betreft goederen die door Mexx van leveranciers zijn 

gekocht. OTX nam de goederen van de 108 buitenlandse leveranciers voor Mexx in ontvangst en 

transporteerde deze goederen naar Nederland. OTX sloeg de goederen vervolgens op, totdat deze 

werden gedistribueerd naar de twee distributiecentra. OTX heeft opgaaf gedaan van de goederen die zij 

onder zich heeft, waarbij onduidelijkheid bestaat over de exacte aantallen. 

OTX maakt aanspraak op een retentierecht en vuistpand op de goederen die zij houdt. Door verschillende 

leveranciers is aanspraak gemaakt op rechten van goederenrechtelijke, maar ook verbintenisrechtelijke 

aard. De curator meent dat de eigendom aan Mexx is overgedragen. De voorraad veroudert snel en 

getracht wordt in overleg tot afwikkeling en overeenstemming te komen. 

 

Voorraad Voorschoten 

Er was een aanzienlijke hoeveelheid kledingstukken aanwezig in het Distributiecentrum Voorschoten, 

volgens de administratie van Mexx betrof het circa 766.000 stuks. Het gaat uitsluitend om zogeheten 

‘liggende’ voorraad.  

 

De voorraden waren zodanig verdeeld en ingepakt, dat zij gereed waren voor verzending aan afnemers en 

verspreid over ongeveer vijftigduizend verschillende bakken. Geadministreerd werd op afnemer, niet op 

leverancier. Daarbij lagen ook retourgoederen, die nadat zij aan afnemers in eigendom waren geleverd 

retour kwamen. Dit is een belangrijke reden voor de eerder genoemde vermenging. 

 

Voorraad Alpha Group 

Bij Alpha waren circa 93.000 stuks ‘hangende’ kleding aanwezig. Alpha heeft zich op een retentierecht 

beroepen.  

 

Winkelvoorraden 

De juiste omvang van de voorraadpositie in de winkels was onbekend, evenals de herkomst daarvan. 

 

Wohrl 

Uit hoofde van een consignatieovereenkomst met Rudolf Wohrl AG lagen daar voorraden opgeslagen. Het 

aantal daarvan werd niet door Mexx geadministreerd. De goederen zijn verkocht.  

 

Fiege 

Bij FIEGE Logistik Stiftung & Co KG was een voorraad van circa 135.000 stuks aanwezig, dat betrof 

uitsluitend retourgoederen.  

 

Andere voorraden 

Verschillende andere partijen, zoals transporteurs en distributeurs hielden goederen onder zich. Daarvan 

is opgaaf verzocht. Velen beriepen zich op een retentierecht, pandrecht, of een vergelijkbaar buitenlands 

recht. In overleg met betrokkenen zijn deze partijen verkocht.  
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Conclusie 

Ten aanzien van de voorraden deden zich botsende aanspraken van vooral goederenrechtelijke aard voor 

zoals retentierecht, eigendomsrecht, stil- of vuistpandrecht en recht van reclame. Bijna alle kwesties zijn in 

overleg afgewikkeld.  

 

Onderhanden werk / Douane 

Met betrekking tot meerdere voorraden deden zich complicaties voor omdat deze nog niet waren 

ingeklaard.  

 

Mexx kocht haar voorraden vooral in van partijen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. De 

ingekochte goederen moeten dan worden ingevoerd voordat zij kunnen worden verkocht binnen de EU. 

Mexx beschikte over een vergunning van de Douane om goederen die zij ontving, zelfstandig in te klaren. 

Door het faillissement kwam de vergunning te vervallen. Afwikkelingen van de invoer kon alleen door een 

externe douane-expediteur geschieden en de administratieve organisatie van Mexx was onvoldoende 

geëquipeerd om aan de strikte condities daarvan te voldoen. 

 

3.10 Verkoopopbrengst voorraden 

 

Voorraad Voorschoten 

Een beperkt deel van de voorraad in Voorschoten is onderhands verkocht aan partijen in Rusland en 

Kazachstan. Daarmee is een opbrengst van EUR 1.780.949,06 gerealiseerd.  

De resterende voorraad is in het kader van de doorstart verkocht voor een bedrag van EUR 1.850.000. 

 

Voorraad Alpha Group 

De voorraad bij Alpha is eveneens in het kader van de doorstart verkocht, voor een bedrag van 

EUR 605.000.  

 

Van beide opbrengsten worden vooralsnog bedragen in depot gehouden. 

 

Winkelvoorraden 

Met voortzetting van de eigen winkels en de Shop-in-Shops zijn omzetten (incl. btw) gerealiseerd van 

EUR 3.784.289,19 respectievelijk EUR 1.894.979,04. 

 

De resterende voorraden zijn verkocht voor een bedrag van EUR 412.000. 

  

Wohrl 

De voorraden bij Wohrl hebben een opbrengst gegenereerd van EUR 269.011,84. 

 

Fiege 

De restpartij die aanwezig was bij Fiege is grotendeels verkocht, voor een bedrag van EUR 1.164.968. 

Fiege assisteert de curator bij de verkoop van de resterende goederen.  

 

OTX; Schikking leveranciers 

De OTX-voorraad is niet door de curator verkocht. Met een aantal leveranciers is, met toestemming van de 

rechter-commissaris, een schikking getroffen omtrent de aanspraken die zij pretendeerden op 

verschillende voorraden. Deze schikking houdt (op hoofdlijnen) in dat de curator de aanspraken van de 

betreffende leverancier op de OTX-voorraad erkent en de leverancier diens aanspraken op overige 

voorraden prijs geeft.  

 

Deze schikking biedt een pragmatische en aantrekkelijke oplossing voor de problematiek van de botsende 

aanspraken. Het merendeel van de leveranciers heeft de oplossing aanvaard.  
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3.11 Boedelbijdrage 

ACF pretendeert een recht van pand op de voorraden die aanwezig zijn in Nederland en in transit waren. 

De curator ontvangt een boedelbijdrage van 12,5% over de opbrengst van de aan ACF verpande 

voorraad. 

 

Andere activa 

3.12 Intellectueel eigendomsrecht 

 

Beschrijving IE-rechten 

Mexx was rechthebbende op een groot aantal intellectueel eigendomsrechten, zoals beeld- en 

woordmerken, auteursrechten, tekeningen en modellen, geregistreerd bij het Benelux Merkenregister, the 

Office for Harmonization in the Internal Market en de World Intellectual Property Organization.  

In totaal ging het om 420 nationaal geregistreerde merken, 22 Benelux-merken, 13 EU-merken en 

225 WIPO-merken (Madrid Agreement). Deze IE-rechten werden, met uitzondering van de nationaal 

geregistreerde Duitse merkrechten, gehouden door ME.  

 

Licenties P&G en OWP 

De licentieovereenkomsten met Procter & Gamble International Operations S.A. (“P&G”) en OWP Brillen 

GmbH worden voortgezet door Mexx Global B.V. 

 

Tot 1 januari 2015 bestaat jegens OWP recht op een licentievergoeding.  

 

Jegens P&G bestaat recht op een licentievergoeding tot en met 6 februari 2015. De afrekening met P&G 

en Mexx Global over het eerste kwartaal vindt in de tweede helft van 2015 plaats. Dat heeft te maken met 

het voorschot van EUR 700.000 dat P&G heeft betaald op de derdengeldenrekening van de curator voor 

de licentievergoeding over het eerste halfjaar van 2015. Indien de uiteindelijk verschuldigde vergoeding 

hoger blijkt te zijn dan het voorschot, zal P&G bijbetalen. Indien de vergoeding lager blijkt te zijn dan 

vooruit is betaald, moet het restant worden gerestitueerd aan P&G.  

 

Aanvankelijk hebben beide licentiehouders hun verplichting tot betaling van de licentievergoeding over het 

vierde kwartaal van 2014 opgeschort omdat onduidelijkheid bestond over de identiteit van de 

rechthebbende. Zowel ACF als Gores maken aanspraak op een eerste pandrecht. Alle betrokkenen 

stemmen in met een arrangement waarbij de licentievergoeding op de derdengeldenrekening van de 

curator wordt gestort. 

 

Pandrechten en waardering 

Op de IE-rechten was een eerste pandrecht gevestigd ten gunste van Crystal Financial LLC (“Crystal”). 

Ten behoeve van een Gores vennootschap was een tweede pandrecht gevestigd. Over de omvang van 

de pandrechten ontstond een discussie met Crystal en Gores, omdat niet aan alle formele 

vestigingshandelingen was voldaan. 

 

Over enkele IE-rechten konden partijen het eens worden dat deze niet waren verpand. 

 

De waarde van de verpande IE-rechten zijn getaxeerd in opdracht van Crystal en Gores. Daarbij is een 

Forced Liquidation Value per 30 september 2014 vastgesteld van CAD 24.282.000 gelijk aan circa 

EUR 17.000.000
1
. Aan deze waardering zijn echter verschillende aannames verbonden, zoals de 

veronderstelling dat een eventuele insolventie voorbereid zou zijn. Dat was niet het geval. 

 

                                                      
1
 Op basis van de wisselkoers per de datum van dit verslag. 
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Het was moeilijk om tot goede afspraken te komen over de allocatie van de koopprijs. Om de doorstart 

zoveel mogelijk te faciliteren, werden alle immateriële activa, waartoe ook niet-verpande elementen zoals 

goodwill en onderhanden werk behoren, in een bundel verkocht. Het lag dan ook op de weg van curator 

en pandhouders om tot een onderlinge verdeling te komen. Partijen hebben zeer uitvoerig onderhandeld 

over dit allocatievraagstuk waarbij uiteindelijk overeenstemming is bereikt. Voor de curator was daarbij van 

belang, dat de geselecteerde overnamekandidaat een duidelijk continuïteitscenario voor ogen heeft, 

hetgeen zal leiden tot aanzienlijke secundaire baten voor de boedel.  

 

De IE-rechten zijn in het kader van de doorstart verkocht voor EUR 17.150.000. Van dit bedrag komt een 

gedeelte van EUR 2.260.000 toe aan de boedel.  

 

3.13 Deelnemingen 

Voor een overzicht van de verschillende deelnemingen van Mexx wordt verwezen naar de bij het eerste 

faillissementsverslag als bijlage 1 aangehechte Legal Tree.  

 

Mexx Asia 

Mexx Europe International houdt alle aandelen in Mexx Asia Pacific Ltd. Het bestuur van Mexx Asia Pacific 

heeft de curator in zijn hoedanigheid van aandeelhouder verzocht om door ondertekening van stukken 

mee te werken aan het aanvragen van het faillissement en om daaraan verbonden kosten te voldoen. De 

curator heeft verzocht om relevante informatie en omdat die niet is verkregen, is geen medewerking 

verleend. 

 

Mexx Singapore 

Mexx Europe houdt alle aandelen in Mexx Singapore Trading PTE Ltd. Het trustkantoor in Singapore 

voorzag in het bestuur van Mexx Singapore Trading, maar werd niet betaald. Ook hier werd de curator 

verzocht om (als aandeelhouder) een leidende rol te spelen, aan welk verzoek bij gebreke van adequate 

informatie niet kon worden voldaan. Inmiddels heeft het trustkantoor laten weten dat zij wil overgaan tot 

een vrijwillige liquidatie van Mexx Singapore. Daarvoor is een buitengewone aandeelhoudersvergadering 

en een crediteurenvergadering nodig, waarin een zogenaamde “statement of affairs” wordt voorgelegd.  

 

Mexx Poland 

De doorstartende partij, Mexx Global B.V., heeft in het kader van de doorstart een optie verkregen tot 

verwerving van de aandelen in het kapitaal van Mexx Poland Sp. Z.O.O. Dee optie is in de afgelopen 

verslagperiode nader verlengd. De verwachting is dat in de komende verslagperiode de optie wordt 

ingeroepen en de aandelen worden overgedragen.  

 

Mexx Hellas 

In de afgelopen verslagperiode zijn de aandelen die Mexx Europe International B.V. hield in het kapitaal 

van de Griekse deelneming Mexx Hellas EPE, conform in de doorstartovereenkomst was 

overeengekomen, overgedragen aan de doorstartende partij Mexx Global B.V. 

 

Mexx Scandinavia AS 

De plaatselijke curator heeft de voorraad die zich ten tijde van het faillissement in de boedel van Mexx 

Scandinavia AS bevond, verkocht. Over de verdeling van de verkoopopbrengst is een afspraak gemaakt. 

 

Er is een vordering van EUR 1.774.102,07 ingediend in het faillissement van Mexx Scandinavia AS. Er is 

verzocht om een nadere onderbouwing van de vordering, aan welk verzoek gelet de mogelijkheid van een 

mogelijke uitkering zal worden voldaan. 

 

3.14 Locatiegoodwill 

Onder verwijzing naar hoofdstuk 1, paragraaf 4, behoorde tot het vermogen van ME de goodwill bij het 

huurrecht van de winkels in de Hartenstraat te Amsterdam en de Oude Gracht te Utrecht. Via een 
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indeplaatsstelling heeft de curator voor de goodwill van de winkel in de Hartenstraat te Amsterdam 

EUR 72.500 ontvangen en (ter voorkoming van indeplaatsstelling) van de verhuurder van de winkel aan 

de Oude Gracht te Utrecht een bedrag van EUR 450.000.  

 

3.15 Kasgeld 

Brinks Waardetransport droeg zorg voor de afdracht van de kasgelden van de 19 Eigen Winkels in 

Nederland. De dag na het uitspreken van het faillissement heeft Brinks haar werkzaamheden gestaakt. 

Vanaf dat moment heeft de curator de instructie gegeven dat in de Eigen Winkels uitsluitend met pin kan 

worden betaald. De curator heeft de daarna ontvangen contanten tegen kwitantie onder zich genomen.  

 

Het totaal van de kasgelden, EUR 65.311,38, is gestort op de faillissementsrekening. 

 

Cheques 

Via de postblokkade werd een aantal (Franse) cheques ontvangen, waarvan de ratio en herkomst niet 

eenduidig in de administratie is te herleiden. De opdrachtgevers van de ingestuurde cheques lijken 

handelsdebiteuren te zijn. De totale waarde is ongeveer EUR 350.000. Onderzocht wordt of de cheques 

inbaar zijn, welke partijen opdrachtgever zijn en welke Mexx-entiteit begunstigde is.  
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 en 4.2   Omvang debiteuren en opbrengst 

 

Valuta Saldo bij 
aanvang 

Afboeking bij 
aanvang 

Ontvangen Openstaand 

EUR 23.437.361 38.322 5.073.483 18.325.555 

GBP 314.914  3.817 311.097 

SEK 3.508.093 21.665 898.210 2.588.218 

USD 3.667.371   3.667.371 

 

De grootste debiteur van Mexx Europe is de Russische afnemer BNS. Op uitnodiging van BNS heeft de 

curator een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van BNS in Moskou, samen met directeur van ACF om 

te spreken over een betalingsregeling. Op grond van deze afspraken betaalt BNS EUR 3,9 miljoen, 

verspreid over een aantal maanden. BNS komt haar afspraken na.  

 

De incasso berust bij pandhouder ACF en verloopt moeizaam. Alle vorderingen die daarvoor in 

aanmerking kwamen, zijn aangemeld bij kredietverzekeraar Atradius. Atradius verricht dan ook inmiddels 

veel werk, met name in Duitsland en Frankrijk. Veel debiteuren beroepen zich op verrekening met 

schadeclaims, of verrekening met creditfacturen voor teruggestuurde goederen. Daarnaast verrekenen 

veel debiteuren met aanspraken op marketingbijdragen en bonussen, die Mexx Europe normaliter 

uitkeerde. Het kost veel tijd en moeite om al deze beroepen op verrekening te beoordelen.  

Nadat het openstaand obligo van ACF is voldaan, zal de curator zelf de incasso ter hand nemen en in 

voorkomende gevallen overgaan tot dagvaarding. 

 

Met een debiteur in Hongarije vindt deze maand overleg plaats en bij gebreke van een acceptabel 

resultaat zal de curator van ACF verlangen dat rechtsmaatregelen worden gestart. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

Met ACF is overeengekomen dat, voor zover sprake is van geïncasseerde verpande vorderingen,  de 

boedel een bijdrage ontvangt van 5%. 



 

1387187.1 Mexx/faillissementen: Tweede Openbare Faillissementsverslag 

 

17 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  ING Bank N.V. 
Naast de al eerder geschetste kredietrelatie met ACF, hielden alle Nederlandse winkels een rekening 
aan bij ING Bank N.V. (“ING”), waar de winkelopbrengsten binnenkwamen.  
 
Met ING bestonden drie regelingen, die een fiat- en rentestelsel inhouden: de notional balance pool, de 
notional interest pool en de zero balance pool. Het doel van deze drie pools is een effectief 
cashmanagement.  

 

Ten tijde van het faillissement werd onder het rekeningstelsel een creditsaldo aangehouden, dat op 

instructie van de curator naar de faillissementsrekening is overgemaakt. 

 

De verschillende rekeningen zijn ten behoeve van de voortzetting van de onderneming aangehouden. ING 

heeft (digitaal) toegang gegeven tot de rekeningen van gefailleerden. De komende periode zal de positie 

van ING (verder) worden afgewikkeld. 

 

5.2 Bankgaranties en borgstellingen 

Door ABN AMRO en ING zijn bankgaranties en borgstellingen afgegeven.  
 

ABN AMRO Bank N.V. 

Er zijn 15 bankgaranties gesteld voor een totaalbedrag van circa EUR 3.470.000. De bankgaranties zijn 

gesteld door ABN AMRO Bank N.V., dus niet ACF. Het gaat om negen garanties ten behoeve van 

verhuurders, twee borgstellingen ten behoeve van de belastingdienst/douane en één garantie ten behoeve 

van een crediteur van ME. 
 

Hierbij doen zich zowel ten aanzien van identiteit, looptijd en overige voorwaarden allerlei complicaties 

voor. Daarnaar wordt onderzoek gedaan.  

Dat geldt ook voor gestelde contra-garanties, omdat die ten dele zijn gesteld door een vennootschap, die 

geen partij bij de onderliggende kredietovereenkomst is.  
 

ING Bank N.V. 

Met ING wordt overleg gevoerd over gestelde bankgarantie(s).  

 

5.3 Vorderingen van financiers 

Het Mexx-concern werd door verschillende partijen gefinancierd. De financieringsstructuur kenmerkt zich 

door een relatief beperkt regulier bancair krediet, aangevuld met een lening van de Silicon Valley Bank, 

een aandeelhouderslening en leverancierskrediet. Gores had garanties verstrekt aan Silicon Valley Bank 

en de voornaamste leverancier van kleding, Li & Fung Credit PTE LTD. 

Zie hierover het vorige verslag. 

  

5.4 Beschrijving zekerheden  

 

ABN AMRO Commercial Finance N.V., Crystal Financial LLC, Gores, Leveranciers: 

zie het vorige verslag. 

 

5.5 Leasecontracten 

Zie het vorige verslag. 

 

5.6 Separatistenpositie 

ACF maakt als separatist aanspraak op de opbrengst van de voorraden aanwezig in de distributiecentra 

en bij OTX. Daarnaast maakt ACF aanspraak op de incasso-opbrengst van de vorderingen op derden.  
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Gores maakt als separatist aanspraak op de opbrengst van de IE-rechten en de ontvangsten uit de 

licentieovereenkomsten.  

 

5.7 Boedelbijdragen 

De curator is met ACF overeengekomen dat de boedel een boedelbijdrage van 5% met een maximum van 

EUR 250.000 ontvangt over de opbrengst van de geïncasseerde verpande vorderingen. Tevens ontvangt 

de boedel 12,5% van de opbrengst van de verpande voorraden. 

 

5.8 Eigendomsvoorbehoud (niet op voorraden) 

19 partijen hebben bij de curator een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud ter zake goederen die aan 

Mexx zijn geleverd. De verschillende aanspraken zijn geïnventariseerd en in de meeste gevallen in overleg 

afgewikkeld. 

 

Een aantal beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn door de curator van de hand gewezen, hetzij met een 

beroep op General Purchase Conditions van Mexx, dan wel vanwege goederenrechtelijke argumenten als 

vermenging. 

 

5.9 Recht van reclame, retentierechten, pandrechten en eigendomsvoorbehoud op voorraden 

Zie vorige verslag. 

 

Leveranciers 

 

Kostroma 

Tussen de curator en leverancier Kostroma bestaat discussie over de aanspraken die Kostroma stelt te 

hebben op de door de curator verkochte voorraden. De curator en Kostroma zijn in overleg over een 

regeling. De verwachting is dat in de komende verslagperiode, met toestemming van de 

rechter-commissaris en pandhouder ACF, een regeling wordt bereikt.  

 

TMS Group (“TMS”) 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator herhaaldelijk overleg gepleegd met TMS over een 

minnelijke regeling. Op hoofdlijnen (en onder voorbehoud) hebben partijen een regeling bereikt, die mede 

wordt ondersteund door de pandhouder ACF.  

 

De curator verwacht deze regeling in de komende verslagperiode te finaliseren en af te wikkelen.  

 
Amazon 
Amazon heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsrecht van voorraadgoederen op grond van een 
eigendomsvoorbehoud. De curator beoordeelt deze aanspraak. In de komende verslagperiode wordt dit 
onderzoek voortgezet. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

Zie elders en in het vorige verslag. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

Zie voor een verantwoording van de voortzetting van de retailactiviteiten het vorige verslag. 

Zie verder de bijgevoegde tussentijdse financiële verslagen. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving 

Zie het vorige verslag. 

De verplichtingen uit de activaovereenkomst worden nagekomen en met Mexx Global vindt – indien nodig 

– welwillend overleg plaats.  

 

6.4 Verantwoording / verloop overnameproces 

6.5 Opbrengst 

Zie het vorige verslag. 

 

6.6 Boedelbijdrage 

Over de opbrengst van de aan ACF verpande voorraden ontvangt de boedel een bijdrage van 12,5%. 

Ervan uitgaande dat de volledige opbrengst verpand is, ontvangt de boedel 12,5% van EUR 1.850.000, te 

weten EUR 231.250.  
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7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De administratie werd gevoerd op basis van geautomatiseerde boekhoudsoftware. De curator meent, dat 

aard en inrichting van de boekhouding voldoet aan de wettelijke vereisten. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen 

Mexx consolideerde haar jaarrekeningen. De consoliderende vennootschap was Mexx Lifestyle. De 

geconsolideerde vennootschappen zijn ME, MEI, MEP, MHN en MEH. Mexx publiceerde 

geconsolideerde jaarrekeningen op het niveau van ML. Ingevolge artikel 2:403 BW zijn de gefailleerde 

vennootschappen vrijgesteld van de verplichting tot publicatie van hun enkelvoudige jaarrekening.  

 

Door ML zijn de jaarrekeningen in de drie jaren voorafgaand aan de faillissementen, als volgt 

gepubliceerd: 

 

Jaar Publicatiedatum:  Tijdig ja/nee 

2011 1 augustus 2012   Ja 

2012 28 mei 2014   Nee, bijna 4 maanden te laat. 

2013 30 juni 2014   Ja 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant  

Zie het vorige verslag.  

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen  

Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening aan de 

volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt wel, dat schade die is ontstaan 

vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op 1 oktober 2012), naar het oude BV-recht moet worden 

bepaald.  

 

De gefailleerde vennootschappen zijn vóór de invoering van de Wet Flex-BV, opgericht. De curator zal 

nader onderzoek doen. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

De curator doet onderzoek.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

De curator heeft een aantal financieringen onderzocht en heeft daarbij geen onregelmatigheden 

geconstateerd. Er wordt nader onderzoek gedaan.  
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8. CREDITEUREN  
 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. 

Dat geschiedt bij voorkeur via het emailadres mexx@fortadvocaten.nl 

 

Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht 

dient expliciet en gemotiveerd te worden vermeld.  
 

8.1 Boedelvorderingen 

In voorkomende gevallen is het onmogelijk om te bepalen hoe boedelschulden moeten worden 

toegerekend. Er wordt gezocht naar een juiste en rechtvaardige methodiek. 

 

8.2 Preferente vordering van de Belastingdienst/Douane 
Er is een fiscale eenheid Vpb. De bovenste holdingvennootschap is nog niet failliet. Er is een 
403-verklaring afgegeven en er zijn specifieke garanties verstrekt. Vpb-aspecten zijn in onderzoek. 

Er was ook een fiscale eenheid btw. Uit de aansprakelijkheid daarvan is de boedel ontslagen, omdat de 

verbreking van de eenheid aan de fiscus is meegedeeld. 

De aangifte over het vierde kwartaal 2014 tot datum faillissement is reeds ingediend. Met de 

belastingdienst zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop aangifte omzetbelasting zal worden gedaan 

over de periode na faillissement. De eerste aangifte zal zien op de periode vanaf faillissementsdatum tot 

en met het eerste kwartaal 2015. De aangifte is in voorbereiding. De opvolgende aangiften zullen steeds 

per jaar plaatsvinden. 
 
De volgende preferente vorderingen zijn bekend: 

Mexx Europe EUR 866.298,33 

Mexx Europe International EUR 397.044,00 

Mexx Holding Netherlands EUR 270.528,00 

Mexx Europroduction EUR 2.788,00 

Mexx Europe Holding Nog niet ingediend 

Mexx Lifestyle Nog niet ingediend 

 

Douane 

Mexx Europe B.V. had een AEO-status (Authorised Economic Operator). Dat wil zeggen dat zij 

grotendeels zelf verantwoordelijk was voor de naleving van douanevereisten. Er werden daardoor onder 

andere minder fysieke en documentcontroles uitgevoerd. Dat vormt een lastenverlichting en bespoedigt de 

invoer van goederen. In verband met de AEO-status, had Mexx Europe B.V. zekerheid gesteld ad 

EUR 593.000. Deze zekerheid werd door de Douane gebruikt om de werkafspraak met betrekking tot 

afrekening van vracht- en verzekeringskosten uit te voeren. De afspraak was dat Mexx Europe B.V. 

maandelijks een vast bedrag aan vracht- en verzekeringskosten opgaf, waarover zij met de Douane 

afrekende doordat het verschuldigde douanerecht in mindering werd gebracht op de zekerheid. Na afloop 

van het boekjaar werd een eindafrekening opgesteld op basis van de werkelijke door Mexx Europe B.V. 

betaalde vracht- en verzekeringskosten. Deze eindafrekening werd aan de Douane toegezonden binnen 

zes maanden na het einde van het boekjaar. Meestal leidde de eindafrekening tot restitutie door de 

Douane omdat er meer met de zekerheid was verrekend op basis van maandopgaves dan in werkelijkheid 

verschuldigd was door Mexx Europe B.V.  

 

De curator heeft ingestemd met intrekking van de AEO-status, omdat Mexx Europe B.V. niet meer aan de 

voorwaarden voldoet en de boedel bovendien geen belang heeft bij deze status omdat er geen activiteiten 

meer worden ontplooid. 
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De eindafrekening over 2014 met betrekking tot de AEO-status wordt momenteel voorbereid. Er is uitstel 

verkregen voor het indienen van de eindafrekening tot 1 september 2015. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Mexx Europe EUR 440.305,20 

 Mexx Europe International EUR 503.927,95 

 Mexx Holding Netherlands EUR 261.185,85 

 Mexx Europroduction EUR 2.533,52 

 Mexx Europe Holding Nog niet ingediend 

 Mexx Lifestyle Nog niet ingediend 

 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Mexx Europe EUR 144.591,54 

 Mexx Europe International EUR 284.032,69 

 Mexx Holding Netherlands EUR 26.380,48 

 Mexx Europroduction Nog niet ingediend 

 Mexx Europe Holding Nog niet ingediend 

 Mexx Lifestyle Nog niet ingediend 

 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 Mexx Europe 313 

 Mexx Europe International 38 

 Mexx Holding Netherlands 51 

 Mexx Europroduction 2 

 Mexx Europe Holding 5 

 Mexx Lifestyle 3 

 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 Een aantal grote vorderingen van leveranciers, zoals die van Li & Fung zijn nog niet ingediend. 

 Mexx Europe EUR 25.081.362,76 

 Mexx Europe International EUR 802.045,36 

 Mexx Holding Netherlands EUR 740.073,74 

 Mexx Europroduction EUR 7.904,93 

 Mexx Europe Holding EUR 909.667,14 

 Mexx Lifestyle EUR 376.095,27 

 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Over de wijze van afwikkeling kan bij de huidige stand van het faillissement nog geen uitsluitsel worden 

gegeven. 
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9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij(en) 

 

 ME is partij bij procedures tegen de volgende partijen:  

1. SL Spirit GmbH (Duitsland) 

2. TKXX Handel mit Mexx-Produkten GmbH (Duitsland) 

3. Neckermann.de GmbH (Duitsland) 

4. Wiegandt Handels GmbH (Duitsland) 

5. Intershop Communications AG (Duitsland) 

6. Melkior SARL (Frankrijk) 

7. ULY (Frankrijk) 

8. ING Bank N.V. (Nederland) 

9. Lundiform B.V. (Nederland) 

10. Pedro Almeida Soc. Unipessoal LDA (Nederland) 

11. De heer R. Mor (met MHN) (Zwitserland) 

 

 MEP is partij bij een procedure tegen  

12. Lineasse Tessuti SPA (Italië) 

 

9.2 en 9.3   Aard en stand van de procedures 

De eerste vier procedures spelen in Duitsland. Het betreft vorderingen van ME op afnemers. Deze 

procedures zijn geëindigd omdat de schuldenaren zelf in staat van faillissement zijn komen te verkeren. 

Twee vorderingen zijn ingediend bij de benoemde curator en door hem erkend (TKXX Handel mit Mexx-

Produkten GmbH en Wiegandt Handels GmbH), van één ingediende vordering weigert de curator 

erkenning (Neckermann.de GmbH) en de vierde vordering moet nog worden ingediend (SL Spirit GmbH).  

 

De Franse procedures (5 en 6) betreffen incassoprocedures. De ene crediteur is na het uitspreken van het 

faillissement van ME zelf ook failliet verklaard (Melkior SARL); met de andere crediteur is een 

betalingsregeling afgesproken (ULY). 

 

De procedures tegen Lundiform B.V. en Pedro Almeida Soc. Unipessoal LDA zijn geschorst op grond van 

artikel 29 Fw. 

 

Tot slot zouden ME en MHN gezamenlijk zijn betrokken bij een procedure in Zwitserland, waarin een oud-

bestuurder (Mor) Mexx aanspreekt. Daarover ontbreken echter alle gegevens; de kwestie wordt nader 

onderzocht.  

 

MEP is betrokken bij een procedure tegen Lineasse Tessuti SPA. Op grond van de Europese 

Insolventieverordening is Italiaans recht van toepassing. Het Italiaanse recht bepaalt evenals het 

Nederlandse recht dat de procedure wordt geschorst door het failleren van MEP.  
 
Drie procedures worden nader toegelicht. 
 
Lundiform B.V. 

Op 27 november 2007 hebben Mexx Europe en Lundiform B.V. een overeenkomst gesloten op grond 

waarvan Lundiform inrichtingsmaterialen voor Mexx Europe zou produceren. Het geschil gaat over het al 

dan niet bestaan van een afnamegarantie van Mexx Europe. Hierover is tot aan de Hoge Raad 

geprocedeerd. Op 5 april 2013 heeft de Hoge Raad de procedure verwezen naar het gerechtshof 

’s-Gravenhage. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Mexx Europe stond de procedure 

aldaar op de rol voor bepaling van een datum voor pleidooi. Die procedure is vervolgens op grond van 

artikel 29 Fw geschorst. 
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Lundiform pretendeert een vordering op Mexx Europe. Deze vordering kan slechts ter verificatie worden 

ingediend. Toch is een financieel belang gemoeid bij het voortzetten van de procedure: Mexx Europe heeft 

een bankgarantie van EUR 900.000 gesteld voor de vordering van Lundiform. Indien de vordering wordt 

afgewezen, valt de bankgarantie vrij en ontvangt de boedel EUR 900.000.  

Tijdens het overleg bleek dat partijen te ver uiteen liggen en zal worden voort geprocedeerd. 
 
Intershop Communications AG 

Deze procedure ziet op een vordering van Intershop Communications AG op ME en een reconventionele 

vordering van EUR 331.000. De procedure bevindt zich in een vergevorderd stadium. De curator 

bestudeert het procesdossier.  
 
ING Bank N.V. 

Mexx Europe vordert terugbetaling van rente die door ING Bank N.V. in rekening is gebracht vanwege een 

debetstand op de dollarrekening van Mexx Europe.  

 

De crux van de procedure is of ING Bank gerechtigd was de rente in rekening te brengen. ING Bank stelt 

dat zij daartoe contractueel gerechtigd was, Mexx Europe betwist dat. Subsidiair beroept Mexx Europe 

zich erop dat het jarenlang berekenen van deze rente in strijd was met de zorgplicht van de bank. De rente 

is opgelopen tot miljoenen euro’s.  

Op 25 juni 2015 vond een comparitie van partijen plaats. De rechter heeft vragen gesteld en er is over een 

schikking gesproken. Die is niet tot stand gekomen en aan de rechter is gevraagd om vonnis te wijzen. Het 

vonnis is bepaald op 5 augustus 2015. 
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. 

 

 

10.2 Plan van aanpak 

Nog steeds dienen zich met regelmaat kwesties aan die acute aandacht verdienen. Het is de verwachting 

dat de intensiteit daarvan langzaamaan afneemt. 

De vereffening is nog niet voltooid. De curator zal primaire aandacht geven aan incasso van debiteuren, 

verkoop van voorraden en veiligstellen van contragaranties. 

Met leveranciers en crediteuren zal overleg worden gevoerd over de correcte vaststelling van hun rechten. 

Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van het faillissement en eventuele 

onrechtmatigheden. 

 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

21 juli 2015. 

 

 

 

F. Kemp 

curator 

 

 


