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DERDE 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. 

 

TWEEDE 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 : 2 mei 2016 

Verslagperiode : 2 juli 2015 – 30 april 2016 

 

Bestede uren in verslagperiode :    874,4 uren 

Bestede uren totaal : 4.663,6 uren 

 

Saldi faillissementsrekeningen : 1. ME EUR 16.074.883,99 

   2. MHN EUR 4.076.436,72 

   3. MEI EUR 42.914,03 

   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 

Afgewikkeld. 

 
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. Mexx Lifestyle is een Holding Company en heeft een rol 

gespeeld bij financieringen en bij de liquidatie van Mexx Canada, daar wordt separaat onderzoek naar 

gedaan. 

 

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

 

1.4 Verzekeringen 

Afgewikkeld. 

 

1.5 Huurovereenkomsten 

Alle bedrijfsruimten werden gehuurd. In enkele gevallen dient nog overeenstemming te worden bereikt 

over opleveringskwesties. 

Voor het overige zijn de huurovereenkomsten inmiddels afgewikkeld. 

 

1.6 en 1.7   Diverse werkzaamheden en oorzaken faillissement 
In de vorige verslagen is een uitgebreide toelichting verschaft bij de aard van de te verrichten 
werkzaamheden. Lopende kwesties zijn of worden afgewikkeld, debiteuren worden geïncasseerd, er lopen 
enkele procedures en waar dat in dit verslag staat aangegeven, vindt nader onderzoek plaats.  
 
In het latere faillissement van Mexx Lifestyle vindt onderzoek plaats. Het bestuur heeft een uitgebreide 
toelichting verschaft. 
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2 PERSONEEL  

 

Afgerond.  

 

Mexx Lifestyle had geen werknemers in dienst. 
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3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 - 3.4 

Afgewikkeld. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving 

Inventarissen en bedrijfsinrichtingen zijn verkocht, zie voor een uitgebreidere beschrijving het vorige 

faillissementsverslag. Er lopen nog twee kwesties. 

 

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. Pilot beroept zich op een retentierecht en 

Booma heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud, dat door de curator is erkend. De curator heeft 

geen materieel belang, doch heeft getracht te bemiddelen bij een regeling tussen partijen. 

 

Er ligt een geringe partij winkelinventaris bij Hirsch GmbH in Duitsland, dat zich op een retentierecht 

beroept. Vanwege de kosten van afvoer en verkoop ziet de curator af van de mogelijkheid om de 

winkelinventaris op te eisen. 

 

3.6  Verkoopopbrengst 

De gerealiseerde verkoopopbrengst van inventarissen en bedrijfsmiddelen is EUR 983.000.  

 

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. 

Vandaar werden de goederen vervoerd naar het eigen distributiecentrum in Voorschoten en naar een 

extern distributiecentrum van Alpha Textielveredeling B.V.  

In veel gevallen was sprake van oneigenlijke vermenging, zodat dat aanwezige voorraden niet aan 

individuele leveranciers konden worden toegekend.  

 

De omvang van de in de winkels aanwezige voorraadpositie was niet exact bekend. Deze voorraden zijn 

grotendeel via de winkels verkocht en voor een beperkt deel verkocht in het kader van de doorstart. Zie 

het vorige verslag. 

 

De talrijke voorraadposities zijn goeddeels afgewikkeld, enkele posities worden hieronder toegelicht. 
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OTX hield een grote voorraad onder zich. Dat betrof goederen die door Mexx van leveranciers waren 

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. Er waren botsende aanspraken. OTX maakte 

aanspraak op een retentierecht en vuistpand, door verschillende leveranciers werd aanspraak gemaakt op 

rechten van goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke aard en de bank claimde een pandrecht. Ook 

merkenrechtelijke kwesties waren van belang. Over het veruit grootste gedeelte van de voorraad is tussen 

partijen overeenstemming bereikt. Dat is afgewikkeld. 

Een klein gedeelte van de voorraad bleef daar echter buiten en is nog aanwezig bij OTX als retentor en 

pandhouder. OTX heeft aan rechtbank Rotterdam op de voet van art. 3:251 BW toestemming verzocht om 

de restantvoorraad onderhands te mogen verkopen. Die toestemming is geweigerd. 

 

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.  

Deze kwestie is afgewikkeld. 

 

Voorraad Alpha Group 

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

beroepen.  

De kwestie is afgewikkeld. 

 

Wohrl 

Afgewikkeld. 

 

Fiege 

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

uitsluitend retourgoederen.  

De kwestie is afgewikkeld. 

 

Amazon 
Internetwinkel Amazon pretendeert een eigendomsvoorbehoud op een partij goederen. De curator betwist 
deze aanspraak omdat uit de administratie niet blijkt van een schuld aan, maar een vordering op Amazon.  

 

Andere voorraden 

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

De kwesties zijn afgewikkeld. 

 

 

3.10 Verkoopopbrengst voorraden 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de opbrengsten van de verkoop van voorraden. Voor een 

uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het eerste en tweede openbare faillissementsverslag.  

 
- Voorraad Voorschoten EUR 1.780.949,06 en EUR 1.850.000 
- Voorraad Alpha Group EUR 605.000 
- Winkelvoorraden (doorstart) EUR 412.000 
- Winkelvoorraden (voortzetting) EUR 3.784.289,19 
- Opbrengsten shop-in-shops EUR 1.894.979,04 
- Wohrl EUR 269.011,84 
- Fiege EUR 1.164.968 
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3.11 Boedelbijdrage 

Aangezien ACF in de afgelopen verslagperiode volledig is afgelost uit de opbrengsten van verpande 

activa, zijn boedelbijdrages over verkopen niet meer aan de orde.  

 

3.12 Intellectueel eigendomsrecht 

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

woordmerken, auteursrechten, tekeningen en modellen. Alle rechten zijn verkocht en met uitzondering van 

de hierondergenoemde licenties zijn deze kwesties afgewikkeld, zie de eerdere faillissementsverslagen. 

 

De afrekening van de licentievergoedingen met Procter & Gamble International Operations S.A. (“P&G”) 

en OWP Brillen GmbH is afgerond. Het aan de boedel toekomende deel van de licentievergoedingen is 

ontvangen. Het gaat om EUR 221.025 van P&G en EUR 48.458,81 van OWP. 

 

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. 

Zie eerdere verslagen. 

 

Mexx Singapore. 
Mexx Europe houdt alle aandelen in Mexx Singapore Trading PTE Ltd (“Mexx Singapore”). Mexx 

Singapore werd voorheen bestuurd door de directeur van een trustkantoor en mevrouw Julia Hansen. 

Hansen heeft bij brief van 16 oktober 2015 haar ontslag ingediend. Het gevolg is dat Mexx Singapore 

uitsluitend nog een trustkantoor als bestuurder heeft.  

Het trustkantoor wenst over te gaan tot liquidatie van de vennootschap en verlangt een 

aandeelhoudersbesluit. De curator heeft bij gebrek aan adequate informatie daar vooralsnog niet aan 

meegewerkt. 

 

Mexx Canada.  

Mexx Lifestyle houdt alle aandelen in de vennootschap naar Canadees recht Mexx Canada Company.  

Mexx Canada heeft op 3 december 2014, de dag voordat de eerste Nederlandse Mexx-vennootschappen 

failleerden, een Notice of Intention to File a Proposal to the Act ingediend bij de bevoegde rechtbank in 

Canada. De bedoeling van een dergelijke notice is dat een voorstel wordt gedaan aan de schuldeisers 

voor een betalingsregeling buiten faillissement. Op 10 december 2014 is de notice naar alle bekende 

crediteuren van Mexx Canada gestuurd. Op 18 december 2014, 26 januari, 12 maart en 16 april 2015 is 

uitstel verleend aan Mexx Canada voor het indienen van een betalingsvoorstel. Op 1 juni 2015 is het 

voorstel uiteindelijk bij alle schuldeisers ingediend.  

Mexx Lifestyle en Mexx Europe hebben tijdig vorderingen ingediend bij de Canadese curator van 

respectievelijk CAD 45.230.643,65 en CAD 37.826.925,93. Verwacht wordt een uitkering van 3,7%.  

 

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. Deze optie is ingeroepen. Er is 

een koopovereenkomst opgesteld en ondertekend. Naar verwachting vindt de overdracht van de aandelen 

in de aankomende verslagperiode plaats.  

 

Mexx Hellas. 

Afgewikkeld.  
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Mexx Scandinavia AS. 

Met de plaatselijke curator zijn afspraken over de verkoop van voorraden gemaakt. Voorts is er een 

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

goedgekeurd door de curator van Mexx Scandinavia AS. Verwacht wordt een uitkering van 30%.  

 

3.14 Locatiegoodwill 

Afgewikkeld. 

 

3.15 Kasgeld 

Afgewikkeld. 
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4. DEBITEUREN 

 

4.1 en 4.2   Omvang debiteuren en opbrengst 

Over de verdere incasso van vorderingen is een arrangement met Atradius getroffen. 

In voorkomende gevallen wordt gedagvaard. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

Aangezien het obligo bij ACF volledig is afgelost, zijn boedelbijdrages niet meer aan de orde.  
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5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

Algemeen: 

De relatie met ACF is afgewikkeld. 

 

5.1  ING Bank N.V. 
Alle Nederlandse winkels hielden een rekening aan bij ING Bank N.V. (“ING”). 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.  

De positie van ING is nog niet geheel afgewikkeld. 

 

5.2 Bankgaranties en borgstellingen 

Door ABN AMRO en ING zijn bankgaranties en borgstellingen afgegeven.  
 

Door ABN AMRO (dus niet ACF) zijn 15 bankgaranties gesteld voor een totaalbedrag van circa 

EUR 3.470.000. Ten aanzien van identiteit, looptijd en overige voorwaarden doen zich allerlei complicaties 

voor, ook gestelde contra-garanties. Er wordt onderzoek gedaan en overleg gevoerd; dat is nog niet 

afgerond. 
 

Ook 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 vorige verslagen. 

 

5.5 Leasecontracten 

Afgewikkeld. 

 

5.6 Separatistenpositie 

Afgewikkeld.  

 

5.7 Boedelbijdragen 

Afgewikkeld.  

 

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. 

 

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

Zie vorige verslag. 

 

Het geschil met leverancier Kostroma is afgewikkeld.  

 

Het geschil met leverancier TMS Group is afgewikkeld. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Afgewikkeld, zie de voorgaande verslagen. 

Waar opportuun vindt met Mexx Global welwillend overleg plaats over resterende verplichtingen uit de 

activaovereenkomst. 
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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. Het 

onderzoek is nog niet voltooid. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Het onderzoek is nog niet voltooid. 

 

7.6 Paulianeus handelen 
Het onderzoek is nog niet voltooid.  
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8. CREDITEUREN  
 

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

het e-mailadres 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. Er is een 403-verklaring afgegeven en er zijn specifieke garanties 
verstrekt.  

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. 

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

gedaan over de periode na faillissement.  
 
De volgende preferente vorderingen zijn bekend: 

Mexx Europe EUR 866.298,33 

Mexx Europe International EUR 397.544,00 

Mexx Holding Netherlands EUR 271.028,00 

Mexx Europroduction EUR 2.788,00 

Mexx Europe Holding EUR 14.550,00 

Mexx Lifestyle Nog niet ingediend 

 

Mexx Europe B.V. had een AEO-status (Authorised Economic Operator) die inmiddels is ingetrokken. 

De eindafrekening over 2014 met betrekking tot de AEO-status is nog niet gereed. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 Mexx Europe EUR 448.514,65 

 Mexx Europe International EUR 503.927,95 

 Mexx Holding Netherlands EUR 264.480,17 

 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 156.865,08 

 Mexx Europe International EUR 368.818,71 

 Mexx Holding Netherlands EUR 26.380,48 

 Mexx Europroduction Nog niet ingediend 

 Mexx Europe Holding Nog niet ingediend 

 Mexx Lifestyle Nog niet ingediend 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 Mexx Europe 342 

 Mexx Europe International 42 

 Mexx Holding Netherlands 62 

 Mexx Europroduction 3 

 Mexx Europe Holding 8 

 Mexx Lifestyle 5 

 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 Een aantal grote vorderingen van leveranciers, zoals die van Li & Fung dienen nog te worden 

verwerkt. 

 Mexx Europe EUR 26.281.196,21 

 Mexx Europe International EUR 874.587,55 

 Mexx Holding Netherlands EUR 862.304,32 

 Mexx Europroduction EUR 8.838,11 

 Mexx Europe Holding EUR 61.402.587,94 

 Mexx Lifestyle EUR 48.327.773,76 

 

 

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 Wederpartij(en) 

ME was als partij bij negen procedures betrokken, veelal in het buitenland. MEP was bij een procedure 

betrokken. Zie het vorige verslag. 

 

Zes procedures zijn afgewikkeld, zij het dat in enkele gevallen nog uitvoeringshandelingen verricht moeten 

worden om tot beëindiging te komen. 

 

Drie andere procedures lopen nog: zie het vorige verslag. 

 

9.2 en 9.3   Aard en stand van de procedures 

 

Zes procedures zijn afgewikkeld, zij het dat in enkele gevallen nog uitvoeringshandelingen verricht moeten 

worden om tot beëindiging te komen. 

 

De procedure tegen ING is geroyeerd nadat in eerste instantie de vordering van ME was afgewezen. 

 

In de procedure tegen Lundiform vindt een voorlopig getuigenverhoor plaats over de vraag of een garantie 

is verschaft. 

 

Nieuwe procedures 

Drie groepen Franse franchisenemers hebben de curator gedagvaard. Zij vorderen vergoeding van de 

schade die zij hebben geleden doordat Mexx Europe failliet ging en de franchiserelatie werd beëindigd. 

Primair wordt gesteld dat ME voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst in 2011 en 2014 

onvoldoende informatie heeft verschaft en subsidiair dat ME in de nakoming van haar verplichtingen is 

tekortgeschoten. 

 

ME heeft op vrijwel alle eisers grote vorderingen wegens onbetaalde leveranties. Het gaat in totaal om 

EUR 429.422,24 en EUR 102.379.  

 

Het belang van de in Frankrijk gevoerde procedure lijkt vooral te liggen in het verkrijgen van een 

verrekeningsmogelijkheid. Ook indien de franchisenemers de procedure winnen, zullen zij alsnog hun 

vordering moeten indienen in het faillissement. Wel zal dit de incasso van de vorderingen bemoeilijken, 

omdat in de franchiseovereenkomsten een rechtskeuze voor Frans recht en een forumkeuze voor een 

bepaald Frans tribunaal is gemaakt.  
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. 

 

 

10.2 Plan van aanpak 

Nog steeds dienen zich af en toe kwesties aan die acute aandacht verdienen.  

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

en het 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 zes maanden. 

 

 

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

2 mei 2016. 

 

 

 

F. Kemp 

curator 

 

 


