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0. Opmerkingen vooraf  

 

 Dit is het eerste gecombineerde openbaar verslag van de curator (de "Curator") in de faillis-

sementen van Swets & Zeitlinger Group, Swets, Jongbloed, Accucoms, Koninklijke Swets, 

Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger Finance, Swets & Zeitlinger International en 

Swets Domus (hierna gezamenlijk: de "Swets Vennootschappen").  

 

 Gelet op de sterke onderlinge verwevenheid van de activiteiten van de Swets Vennootschap-

pen zal de openbare verslaglegging in de faillissementen van de Swets Vennootschappen in de 

vorm van gecombineerde openbare verslagen plaatsvinden. Tevens wordt in dit eerste verslag 

meegenomen de verslaglegging over de periode van de aan Swets & Zeitlinger Group op 19 

september 2014 voorlopig verleende surseance van betaling, welke op 29 september 2014 

werd ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van deze ven-

nootschap. 

 

 De afwikkeling van de faillissementen van de Swets Vennootschappen is juridisch en 

financieel complex met name vanwege het groot aantal buitenlandse vennootschappen en 

vestigingen waarin Swets (indirect) (aandelen)belangen houdt, alsmede de omvang en 

inrichting van de administratie en de IT-systemen.  

 

 In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer 

volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.  

 

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek en (in 

belangrijke mate) is gebaseerd op hem door (de directie van) de Swets Vennootschappen ter 

beschikking gestelde informatie en gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken dat 

deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit 

verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.  

 

Aan dit openbare verslag en/of volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden 

ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van 

aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. 

 

 Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de Curator gebruik van de juridische 

(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V. en Insolresearch (boedelaccountant).  
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1. Inleiding  

 

 Algemene beschrijving activiteiten van de Swets Groep 

 

1.1 Swets & Zeitlinger Group is de holdingmaatschappij van de tot de Swets groep behorende 

vennootschappen (deze vennootschappen tezamen met Swets & Zeitlinger Group: de "Swets 

Groep"). De aandelen in Swets & Zeitlinger Group worden gehouden door een aantal 

investeringsmaatschappijen. 

 

Een door Swets aangeleverd organogram van de Swets Groep is als bijlage 1 aan dit verslag 

gehecht. 

 

1.2 De Swets Groep trad op als intermediair tussen uitgevers en (grotendeels professionele) 

afnemers van vaktijdschriften, boeken en abonnementen op journaals, tijdschriften en andere 

periodieke uitgaven (onder meer universiteiten, bibliotheken, advocatenkantoren en gemeen-

ten).  

 

De Swets Groep onderhield daartoe als tussenpersoon relaties met circa 9.000 afnemers en 

meer dan 20.000 uitgevers en was actief in 160 landen met 26 kantoren verspreid over de hele 

wereld. De diensten die de Swets Groep bood aan haar klanten als intermediair betroffen de 

selectie en verkoop van journaals, digitaal toegangsmanagement, fysieke leveringen van 

publicaties, abonnementen administratie, vernieuwingen van abonnementen, factureringen en 

catalogusservices. Swets hielp haar klanten bij deze selectie, aankoop en betaling van deze 

titels en diensten door als tussenpersoon te fungeren. De uitgevers leverden vervolgens hun 

diensten rechtstreeks (dan wel via door Swets ingeschakelde distributiekanalen) aan de 

klanten.  

 

1.3 De Swets Groep had ten tijde van de surseanceverlening aan Swets & Zeitlinger Group 

wereldwijd in totaal circa 508 werknemers, waarvan ongeveer 146 (werknemers (fte's)) in 

Nederland werkzaam waren. Het hoofdkantoor van de Swets Groep bevindt zich in Leiden aan 

de Dellaertweg 7B-9B. Het betreft een door de Swets Groep gehuurd bedrijfspand.  

 

Voorafgaand aan de surseance van betaling Swets & Zeitlinger Group 

 

1.4 De Swets Groep wordt gefinancierd door een syndicaat van banken, bestaande uit onder meer 

Rabobank, ING Bank N.V. en Royal Bank of Scotland N.V. als belangrijkste banken (het 

"Syndicaat") en had voorts de beschikking over een mezzanine (achtergestelde) lening van 

Intermediate Capital Group PLC ("ICG").   

 

1.5 Bij overeenkomst van 12 oktober 2007 (de zogeheten "Senior Facilities Agreement") heeft 

het Syndicaat aan de Swets Groep meerdere kredietfaciliteiten ter beschikking gesteld van in 
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totaal EUR 230 miljoen. Een gedeelte van de kredietfaciliteit, te weten een bedrag van EUR 

26,8 miljoen, diende uiterlijk op 15 oktober 2014 te zijn terugbetaald.  

 

1.6 Blijkens het jaarverslag van Swets & Zeitlinger Group over 2013 (waarin de geconsolideerde 

gegevens van de Swets Groep zijn opgenomen) was 2013 een financieel zwaar jaar voor de 

Swets Groep. Over 2013 is door de Swets Groep een verlies geleden van ruim EUR 51,1 

miljoen, waarbij in 2012 sprake was van een verlies van circa EUR 9,25 miljoen.  

 

 Gezien de verslechterde financiële situatie had de Swets Groep – volgens mededelingen van 

de directie – al enige tijd moeite aan haar verplichtingen onder de Senior Facilities Agreement 

te voldoen. Deze financiële situatie zou met name zijn ontstaan vanwege het feit dat de finan-

ciële afspraken gemaakt met de uitgevers niet overeenkomen (o.a. qua timing) met de af-

spraken gemaakt met de klanten. Herstel van deze financiële situatie zou mogelijk zijn door 

een wijziging van deze afspraken. Een dergelijke wijziging was echter medio september 2014 

nog niet geëffectueerd.  

 

1.7 Op 14 februari 2014 heeft de Swets Groep het Syndicaat verzocht om afstand te doen van 

(bepaalde) rechten onder de Senior Facilities Agreement als het gevolg van het niet nakomen 

van onder andere de financiële ratio's. Het Syndicaat heeft de Swets Groep bij brief van 28 

februari 2014 laten weten dat het verzoek niet integraal werd gehonoreerd maar dat het 

Syndicaat onder bepaalde voorwaarden bereid was de opeising van de verstrekte kredieten uit 

te stellen.  

  

Onderdeel van deze voorwaarden was onder meer het door Swets Groep aanstellen van 

meerdere (M&A) adviseurs die de Swets Groep zouden begeleiden bij een verkoop van de 

Swets groep in zijn geheel op een going concern basis. Deze verkoop zou uiterlijk eind juli 

2014 moeten zijn geëffectueerd (de "Verkoopprocedure").   

 

1.8 De Swets Groep heeft uiteindelijk de heer K. Wagenaar, The Jordan, Edmiston Group Inc. en 

Berenson & Company LLC (de laatste twee partijen hierna gezamenlijk: "Berenson") als 

adviseurs aangesteld, waarna de Verkoopprocedure in april 2014 van start ging. 

 

1.9 Blijkens het door Swets & Zeitlinger Group op 19 september 2014 ingediende surseancerekest 

heeft Berenson ruim 90 potentiële gegadigden benaderd. Uiteindelijk hebben slechts vier 

partijen een (indicatieve) bieding uitgebracht. Gelet op de hoogte en de voorwaarden van de 

biedingen bleven vervolgens twee partijen over waarmee de Swets Groep verder 

onderhandelde. Nadat een van deze partijen uiteindelijk slechts geïnteresseerd was in een 

gedeeltelijke overname van de bedrijfsactiviteiten, hetgeen voor de Swets Groep geen zinvol 

of realistisch traject was, heeft de Swets Groep met de enige overgebleven overname 

kandidaat op 8 september 2014 een zogeheten "head of terms" getekend. Op 15 september 

2014 bleek deze kandidaat evenwel alsnog aan te sturen op een zeer substantiële verlaging van 
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de koopsom, waarmee duidelijk werd dat met haar geen overeenstemming meer kon worden 

bereikt.  

 

1.10  Tegen de achtergrond van het vooralsnog uitblijven van een succesvolle afronding van de 

Verkoopprocedure heeft het Syndicaat op 17 september 2014 de bankrekeningen (voor zover 

mogelijk) van de Swets Vennootschappen geblokkeerd.  

 

1.11 Nadat alsnog tussen 15 en 19 september 2014 (ochtend) spoedoverleg met ICG en een tweetal 

grote uitgevers over een overname op niets uitliep, zag Swets & Zeitlinger Group zich 

genoodzaakt op 19 september 2014 voorlopige surseance van betaling aan te vragen. 

 

1.12  Op 19 september 2014 heeft de rechtbank Amsterdam aan Swets & Zeitlinger Group 

voorlopige surseance van betaling verleend met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot 

rechter-commissaris en met aanstelling van mr drs J.L.M. Groenewegen tot bewindvoerder. 

 

Periode na de verlening van surseance van betaling aan Swets & Zeitlinger Group  

 

1.13 In en na het weekeinde volgend op de (voorlopige) surseanceverlening is door de bewindvoer-

der en zijn team overleg gevoerd met de directie van de Swets Groep, de heer Wagenaar, de 

advocaten van de Swets Groep (Allen & Overy Amsterdam) en het Syndicaat over de op dat 

moment nog realistische (doorstart)scenario's waarbij de surseance van betaling zou kunnen 

worden voortgezet (en definitief zou kunnen worden verleend) en een algehele liquidatie van 

de Swets Groep (zowel nationaal als internationaal) zou kunnen worden voorkomen.   

 

1.14 In dit kader is ook nog contact opgenomen met de partij die als laatste in de Verkoopprocedure 

was afgehaakt. Tevens heeft de Curator contact opgenomen met enkele grote uitgevers en het 

Syndicaat om te bekijken of een alternatieve oplossing mogelijk was teneinde een 

ongecontroleerd faillissement van Swets & Zeitlinger Group (en mogelijk daarmee van de hele 

internationale groep van Swets-entiteiten) te voorkomen. Daarbij werd gedacht aan een 

"controlled wind down" scenario van enige maanden. In dat verband was van belang dat begin 

oktober 2014 de zogenaamde "renewals" voor het jaar 2015 moesten worden geregeld. Dit 

betreft de verlenging of aanpassing van lopende (abonnements)contracten van uitgevers met 

afnemers, waarvan de administratieve afhandeling in belangrijke mate door de Swets Groep 

werd verzorgd. 
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1.15  Op maandag 22 september 2014 werd duidelijk dat er geen kandidaat was voor een overname 

van (een groot gedeelte van) de activiteiten van de Swets Groep. Tevens hebben enkele grote 

uitgevers van de Swets Groep de bewindvoerder te kennen gegeven niet geïnteresseerd te zijn 

om voor enkele maanden (gezamenlijk met het Syndicaat) een financiering te verstrekken 

teneinde voldoende tijd te hebben om alternatieve oplossingen te zoeken voor het komende 

renewal seizoen noch in het anderszins gedeeltelijk voortzetten van de activiteiten van de 

Swets Groep.  

 

1.16  Ook het Syndicaat was niet bereid om extra financiering te verstrekken noch om geblokkeerde 

banksaldi te deblokkeren om Swets in staat te stellen op 23 september 2014 de noodzakelijke 

salarisbetalingen uit te voeren.  

 

1.17 Daarmee werd duidelijk dat er geen reëel vooruitzicht (meer) bestond op gedeeltelijke 

voldoening van crediteuren noch op een gecontroleerde afwikkeling van de activiteiten van de 

Swets Groep in het kader van een surseance van betaling en dat dus ook het faillissement van 

Swets & Zeitlinger Group onvermijdelijk werd.  

 

1.18 Om voornoemde redenen is op dinsdag 23 september 2014 het faillissement van Swets 

aangevraagd en op dezelfde dag door de rechtbank Amsterdam uitgesproken. Tevens is op 29 

september 2014 de aan Swets & Zeitlinger Group voorlopig verleende surseance van betaling 

ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement van deze vennootchap. 

 

1.19 Vervolgens heeft de Curator onderzocht of er geïnteresseerde partijen waren voor de 

overname van de aandelen in het kapitaal van Accucoms en/of Jongbloed aangezien deze 

vennootschappen relatief zelfstandig opereren binnen de Swets Groep (zie hierover meer 

onder hoofdstuk 2) en geen schuldenaar waren van het Syndicaat uit hoofde van de aan de 

Swets Groep verstrekte kredietfaciliteiten.  

 

Nadat een aandelentransactie van Accucoms en Jongbloed niet mogelijk bleek en omdat 21 

resp. 17 werknemers werkzaam waren bij deze vennootschappen waarvan het salaris niet 

betaald kon worden, heeft de directie van Accucoms en Jongbloed met instemming – voor 

zover vereist – van de Curator op vrijdag 26 september 2014 de eigen aangifte van het 

faillissement bij de rechtbank 's-Gravenhage ingediend.  

 

1.20 Op 1 oktober 2014 heeft de rechtbank 's-Gravenhage de faillissementen van Accucoms en 

Jongbloed uitgesproken met benoeming van mr. I.B. Bilderbeek tot rechter-commissaris en 

met aanstelling van de Curator als zodanig. Daarmee waren op 1 oktober 2014 de 

belangrijkste Nederlandse vennootschappen van de Swets Groep gefailleerd. De Curator heeft 

daarna onderzocht of een (gedeeltelijke) overname van de activiteiten van deze vennoot-

schappen door middel van een of meerdere activa-transacties nog mogelijk was (zie hoofdstuk 

7 hierna).  
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2. Inventarisatie 

 

 Directie en organisatie  

  

2.1 In het navolgende overzicht zijn de gegevens van de statutaire bestuurders weergegeven van 

de per datum van dit openbare verslag reeds gefailleerde vennootschappen van de Swets 

Groep. Het betreft de status voor ieder van deze vennootschappen per datum faillissement. 

 

 

Swets Vennootschap Statutaire bestuurder(s) en benoemingsdatum 

 

Swets & Zeitlinger Group de heer J.F. Stoop   30-11-2012 

mevrouw T.P. Hawksworth  01-06-2014  

Swets Koninklijke Swets   08-08-2007 

mevrouw N.L.J.M. Beister 01-12-2010 

de heer J.F. Stoop  30-11-2012 

Jongbloed de heer J.F. Stoop                       12-09-2013 

Accucoms mevrouw P. Erzin                       06-08-2004 

Koninklijke Swets                      18-08-2011 

de heer J.F. Stoop                       01-05-2013 

Koninklijke Swets Swets & Zeitlinger Group          01-05-2014 

de heer A.J.P. Schrama              01-06-2014 

de heer T.H. van Dongen           01-06-2014 

Swets & Zeitlinger Beheer Koninklijke Swets                      01-03-1999 

Swets & Zeitlinger Finance Koninklijke Swets                      01-03-1999 

Swets & Zeitlinger International Koninklijke Swets                      08-08-2007 

Swets Domus Koninklijke Swets                      01-03-1999 

 

De Curator heeft van de directie van de Swets Groep begrepen dat de heer D. Main, die tot 1 

mei 2014 CEO van Swets & Zeitlinger en Swets en tevens statutair bestuurder van 

Koninklijke Swets was, is afgetreden omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met de 

Raad van Commissarissen van Swets & Zeitlinger Group over zijn beloning en eventuele 

vertrekpremie bij het succesvol afronden van de Verkoopprocedure. Nadat de heer Main aftrad 

zonder dat was voorzien in zijn opvolging, is de heer J.F. Stoop, tot dat moment financieel 

directeur (CFO) van de Swets Groep, per 1 mei 2014 aangetreden als interim CEO (onder 

gelijktijdige handhaving van zijn functie als CFO). 

 

 De Raad van Commissarissen van Swets & Zeitlinger Group bestond per 19 september 2014 

uit de heren H.M. Koorstra (Voorzitter-Commissaris), de heer B.T. Molenaar en de de heer J. 

Newcomb. Bij de overige Swets Vennootschappen was geen sprake van een Raad van 

Commissarissen.  
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 Achtergrond en omschrijving van de activiteiten van de Swets Vennootschappen   

  

2.2 In het navolgende zal in aanvulling op het hiervoor onder punt 1.2 vermelde een beknopte 

beschrijving worden gegeven van de activiteiten van de diverse (Nederlandse) onderdelen van 

de Swets Groep.  

 

 Swets 

 

2.3 Swets is de centrale werkmaatschappij van de Swets Groep en houdt (indirect) de 

belangrijkste activa van de Swets Groep.  In de loop der jaren heeft Swets meerdere IT-

systemen ontwikkeld die het voor professionele afnemers mogelijk maakten dat deze via één 

(deels online) kanaal tijdschriften en boeken konden afnemen (het zogeheten one stop shop 

concept). Daartoe beschikte Swets onder meer over de in eigen huis ontwikkelde software-

pakketten Swetswise en Swetsbase en een centrale financiële administratie (SAP).   

 

Onder meer catalogi van diverse uitgeverijen werden door Swets samengevoegd tot één 

totaalbestand teneinde het snel doorzoeken door afnemers op geschikte producten te 

faciliteren.  

 

De volledige Swets organisatie (zowel in Nederland als in het buitenland) maakte gebruik van 

het centrale IT-systeem van Swets. Binnen de Swets Groep functioneerde Swets als "service 

organisatie" ten behoeve van de andere entiteiten en buitenlandse vestigingen.  

 

Met behulp van het centrale IT-systeem werd (onder meer) ook de facturatie en administratie 

voor de buitenlandse vestigingen verzorgd.  

 

 Accucoms 

 

2.4 Accucoms verrichtte activiteiten op het gebied van het aanbieden van sales en marketing 

diensten aan academici en professionele uitgevers wereldwijd. In wezen vormde Accucoms 

een geoutsourcede sales- en marketing afdeling van een aantal grote uitgevers, die zelf niet 

over het noodzakelijke netwerk van (veelal buitenlandse) relaties en contacten beschikten om 

deze activiteiten naar behoren te verrichten.   

 

De aandelen in Accucoms zijn door Swets op 18 augustus 2011 verworven van (onder 

anderen) het toenmalige management (mevrouw. P. Erzin), dat ook na deze acquisitie de acti-

viteiten van Accucoms bleef aansturen.   

 

 Jongbloed 

 

2.5 Jongbloed exploiteerde een (online) juridische boekhandel en verrichtte tevens abonnements-

diensten voor voornamelijk juridische afnemers (zoals advocatenkantoren en de rechterlijke 
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macht). De aandelen in Jongbloed werden in september 2013 door Swets van de familie 

Jongbloed overgenomen. Bedoeling was om de activiteiten van Jongbloed verder te integeren 

in de financiële en ICT-technische systemen van de Swets Groep. Hieraan was van tijde van 

de faillietverklaring slechts ten dele invulling gegeven.  

 

Naast de online diensten exploiteerde Jongbloed eveneens een boekenwinkel aan de Breestraat 

161 te Leiden (volgens het zogeheten shop in shop concept). 

 

Swets & Zeitlinger Group, Koninklijke Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance, Swets & Zeitlinger International en Swets Domus 

 

2.6 Swets & Zeitlinger Group, Koninklijke Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance zijn houdstervennootschappen, die slechts aandelen hielden in (thans gefailleerde) 

andere entiteiten van de Swets vennootschappen en geen verdere activa hebben die te gelde 

kunnen worden gemaakt. 

 

Swets & Zeitlinger International is de tussenhoudstervennootschap die deelnemingen houdt in 

de buitenlandse vennootschappen van de Swets Groep. Voor een beschrijving van de 

(activiteiten van de) buitenlandse Swets vennootschappen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 

alsmede naar het organogram dat als bijlage 1 is bijgevoegd.  

 

Swets Domus was eigenaar van het voormalige bedrijfspand van de Swets Groep te Lisse, 

voordat de Swets Groep in augustus 2012 het huidige bedrijfspand ging huren. Het voormalige 

pand was ten tijde van het faillissement al geen eigendom meer van Swets Domus. 

 

Swets & Zeitlinger Group, Koninklijke Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance, Swets & Zeitlinger International en Swets Domus zijn mede hoofdelijk aansprakelijk 

voor de door het Syndicaat aan de Swets Groep verstrekte kredietfaciliteiten en hebben 

daarmee dus substantiële schulden aan het Syndicaat. 

 

Winst en verlies 

  

2.7 Volgens de gecontroleerde en (met een kanttekening van de accountant met betrekking tot de 

continuïteit) goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening 2013 van Swets & Zeitlinger Group 

heeft de Swets Groep over het boekjaar 2013 een netto verlies geleden van EUR 51.148.000.  

 

 Balanstotaal 

 

2.8 Volgens de gecontroleerde en (met een kanttekening van de accountant met betrekking tot de 

continuïteit) goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening 2013 van Swets & Zeitlinger Group 

bedroeg het balanstotaal van de Swets Groep per 31 december 2013 EUR 402.804.000.  

 



 
 

 
CMS/AMS/JLMG-MNG-EV/11402544/4548413.1 

  11 

 

 Lopende procedures 

  

2.9 Bij de Curator is thans één procedure bekend waarbij Swets & Zeitlinger Group en Swets, 

partij zijn. Voor een beschrijving van deze procedure en de stand waarin deze zich bevindt 

wordt verwezen naar hoofdstuk 10. 

 

 Verzekeringen 

 

2.10 Ten gunste van Swets, Accucoms en Jongbloed liepen de gebruikelijke verzekeringen (zoals 

werknemersverzekeringen, brandverzekering, computerverzekering, aansprakelijkheids-verze-

kering, transportverzekering, ongevallenverzekering en een Wegam-verzekering). De verzeke-

ringen lopen tot 1 januari 2015 en de premies over 2014 zijn voldaan.  

 

 Huurovereenkomsten 

 

Swets 

 

2.11 Tussen Swets en Achmea Interne Diensten B.V. ("Achmea") bestaat een huurovereenkomst 

met betrekking tot de bedrijfsruimte en 7 parkeerplaatsen aan het adres Dellaertweg 9B in 

Leiden.  

 

 De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 augustus 2012. De 

aanvangshuurprijs bedroeg EUR 248.750,- exclusief BTW per jaar. De huur over het vierde 

kwartaal van 2014 was ten tijde van het faillissement van Swets niet voldaan. Aan Achmea is 

tevens een bankgarantie verstrekt van EUR 87.331,44.  

 

Achmea heeft de huurovereenkomst op 30 september 2014 ex art. 39 Fw beëindigd met een 

termijn van drie maanden zodat deze op 1 januari 2015 zal eindigen. De Curator en Achmea 

voeren thans overleg over de ontruiming en oplevering van het bedrijfspand en de bankga-

rantie. 

 

Hiernaast bestaat tussen Swets en een particuliere verhuurder een huurovereenkomst met 

betrekking tot 24 parkeerplaatsen in het complex "Anthony Fokkerweg" te Leiden. Na 

toestemming van de rechter-commissaris is deze huurovereenkomst op 28 oktober 2014 ex art. 

39 Fw door de Curator opgezegd met inachtneming van de hiervoor geldende contractuele 

opzegtermijn van een maand.  

 

Swets had verder ten aanzien van een beperkt aantal buitenlandse nevenvestigingen (branche 

offices) huurovereenkomsten met lokale verhuurders. Vanwege de algehele liquidatie van de 

Swets Groep zullen deze overeenkomsten door de Curator worden opgezegd. 
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Jongbloed 

 

Jongbloed had de beschikking over een aantal werkplekken in het door Swets gehuurde 

bedrijfspand. Hiervoor werd door Swets geen huur aan Jongbloed in rekening gebracht.  

 

Tussen Boekhandel de Kler B.V. en Jongbloed bestaat een huurovereenkomst met betrekking 

tot een winkelruimte aan het adres Breestraat 161 te Leiden. Na toestemming van de rechter-

commissaris is deze huurovereenkomst op 28 oktober 2014 door de Curator ex art. 39 Fw 

opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden, zodat deze eindigt op 1 februari 2015.

  

Accucoms 

 

 Accucoms had de beschikking over een aantal werkplekken in het door Swets gehuurde 

bedrijfspand. Hiervoor werd door Swets geen huur aan Accucoms in rekening gebracht.  

 

 Oorzaak faillissement 

 

2.12 Volgens mededelingen van de directie van de Swets Groep is al langere tijd sprake van 

dalende marges op de activiteiten van de Swets Groep. Daarbij speelde ook een rol dat met 

name uitgevers – mede door de opmars van internet als nieuw (verkoop)medium – steeds 

minder bereid waren te betalen (al dan niet in de vorm van inkoopkorting) voor de diensten 

van de Swets Groep en van in meer algemene zin dalende bestedingen bij klanten.   

 

Ondanks, naar de Curator van de directie van de Swets Groep heeft begrepen, in de laatste 

jaren opgezette kostenreductieprogramma's en het veranderen van het bedrijfsmodel door te 

investeren in alternatieve activiteiten (zoals die van Accucoms), is de Swets Groep niet in 

staat gebleken tijdig de omslag naar een meer rendabele bedrijfsexploitatie te maken.  

 

Toen medio september 2014 de beoogde overname door de laatst overgebleven kandidaat 

afketste en het Syndicaat tot blokkering van de bankrekeningen overging, restte niets anders 

dan de surseance-aanvrage (later gevolgd door het faillissement).  

 

In de komende verslagperiodes zal de Curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van het 

faillissement van de Swets Groep. 

 

3.  Personeel  

 

 Aantal ten tijde van faillissement 

  

Swets Vennootschap Aantal personeelsleden in dienst 

Swets & Zeitlinger Group 1 

Swets 107 personeelsleden werkzaam in Nederland en 
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61 personeelsleden werkzaam in buitenlandse 

(neven)vestigingen 

Jongbloed 17 

Accucoms 21 personeelsleden werkzaam in Nederland en 13 

personeelsleden werkzaam in buitenlandse 

(neven)vestigingen 

Koninklijke Swets 0 

Swets & Zeitlinger Beheer 0 

Swets & Zeitlinger Finance 0 

Swets & Zeitlinger International 0 

Swets Domus 0 

 

 Aantal in jaar voor faillissement 

  

3.1 Volgens de gecontroleerde en goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening van Swets en 

Zeitlinger Group over het boekjaar 2013 waren er in dat jaar gemiddeld 541 FTE in dienst.  

  

 Datum ontslagaanzegging 

 

3.2 De Curator heeft na daartoe van de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 Fw verkregen 

machtiging de door Swets & Zeitlinger Group, Swets, Jongbloed en Accucoms met werk-

nemers gesloten arbeidsovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de wettelijke 

termijn.  

 

De opzegdata variëren per Swets Vennootschap en betreffen de volgende data: 

 

Swets Vennootschap Datum ontslagaanzegging 

Swets & Zeitlinger Group 1 oktober 2014 

Swets 24 september 2014 voor de personeelsleden 

werkzaam in Nederland en 6 oktober 2014 voor 

de personeelsleden werkzaam in buitenlandse 

(neven)vestigingen 

Jongbloed 2 oktober 2014 

Accucoms 2 oktober 2014 voor personeelsleden werkzaam 

in Nederland en 15 oktober 2014 voor 

personeelsleden werkzaam in buitenlandse 

(neven)vestigingen 

 

 Ten aanzien van de personeelsleden van Swets en Accucoms die op de buitenlandse 

vestigingen van Swets resp. Accucoms werkzaam waren, vermeldt de Curator 

volledigheidshalve dat pas in een later stadium van het bestaan van met hen bestaande arbeids-
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overeenkomsten was gebleken, waarna deze alsnog zo spoedig mogelijk zijn beëindigd.   

 

 Na de opzegging van de arbeidscontracten is in overleg met de afdeling HRM van Swets de 

gebruikelijke afwikkeling daarvan via het UWV in gang gezet.  

 

 Tijdelijke voortzetting met projectteam 

  

3.3 Gelet op onder meer het belang van het verstrekken van informatie aan klanten en uitgevers 

van Swets (zie hierna onder hoofdstuk 7), een doelmatige afwikkeling van de failliete boedels 

en de incasso van de debiteurenportefeuille voor het Syndicaat, heeft de Curator met een 14-

tal voormalige werknemers van Swets afgesproken dat zij vanaf begin november tot 1 

december 2014 nog werkzaamheden voor de boedels verrichten op basis van gelijkblijvende 

arbeidsvoorwaarden (het "Projectteam").   

 

Het Projectteam is daartoe in dienst getreden bij een zogenaamd payroll-bedrijf, dat de 

financiële afwikkeling voor zijn rekening neemt en met de boedel van Swets afrekent.  

 

4.  Activa  

 

 Onroerende zaken 

 

4.1 De Swets Vennootschappen hadden op datum faillissement geen onroerende zaken in 

eigendom.  

 

 Bedrijfsmiddelen Swets 

 

4.2 Swets bezit de gebruikelijke kantoorinventaris (bureaus, PC's, laptops) welke werkplekken 

bood aan haar werknemers alsmede circa 70 servers welke zich bevinden in twee datacentra in 

Amsterdam. De Curator heeft de roerende zaken laten taxeren en bereidt een internetveiling 

voor. 

 

Hiernaast hield Swets een voorraad aan oude tijdschriftnummers aan. Deze kon worden 

aangesproken op het moment dat een afnemer zijn tijdschriftencollectie wenste aan te vullen. 

Het betreft hier een voorraad met geringe waarde, waarop bovendien door een distributeur 

(Aldripress B.V.) een retentierecht wordt uitgeoefend. 

 

 Bedrijfsmiddelen Jongbloed 

  

4.3 Jongbloed maakte gebruik van de kantoorinventaris van Swets en heeft zelf geen 

kantoorinventaris in eigendom.  
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 Bedrijfsmiddelen Accucoms 

 

4.4 Accucoms bezit de gebruikelijke kantoorinventaris (bureaus, PC's, laptops) welke 

werkplekken bood aan haar werknemers. De kantoorinventaris is in het kader van de doorstart 

van Accucoms verkocht (zie hiervoor hoofdstuk 7). 

 

 Saldi van niet verpande (buitenlandse) bankrekeningen 

 

4.5 De Swets Groep hield per 19 september 2014 een groot aantal bankrekeningen aan in 

Nederland en daarbuiten. De creditsaldi van een groot aantal bankrekeningen zijn aan het 

Syndicaat verpand en komen uit dien hoofde aan het Syndicaat toe. Het betrof hier per 26 

september 2014 een bedrag van circa EUR 24,7 miljoen.  

 

Voor zover het niet verpande creditsaldi betreft op bankrekeningen die door de Swets Groep 

werden aangehouden bij niet tot het Syndicaat behorende banken dan wel die ook niet 

overigens zijn verpand aan het Syndicaat, vallen deze aan Swets Groep toe.   

 

 Deelnemingen en buitenlandse nevenvestigingen 

  

 Algemeen; profit centers en cost plus kantoren  

 

4.6 De Swets Groep heeft in totaal 15 buitenlandse deelnemingen (separate juridische entiteiten) 

en 9 nevenvestigingen ("branche offices", die in juridische zin activiteiten van Swets 

betroffen), zie ook het als bijlage 1 aan dit verslag gehechte organogram.   

 

 Door (onder meer) de sterke onderlinge samenhang van activiteiten en de afhankelijkheid van 

de buitenlandse deelnemingen en nevenvestigingen van (bijvoorbeeld) de IT-systemen van 

Swets en de door Swets als intragroup service organisatie te leveren diensten, had het faillis-

sement van Swets ook ingrijpende gevolgen voor de buitenlandse deelnemingen en neven-

vestigingen.  

 

4.7 Van de 15 buitenlandse vennootschappen opereerden er 7 als zogenaamde 'profit centers'. Dit 

betekent dat deze vennootschappen zelf verantwoordelijk waren voor hun eigen omzetten 

alsmede voor de daarmee gepaarde kosten.   

 

Het betreft de volgende buitenlandse vennootschappen:  

 

- Swets Information Services Inc. (USA) 

- Swets Information Services GmbH (Germany) 

- Swets Information Services A.S. (Norway) 

- Swets Information Services A.B. (Zweden) 

- Swets Information Services A.S. (Denmark) 

- Swets Information Services S.A. (Belgium) 
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- Swets Information Services Ltd. (UK). 

 

4.8 Tussen Swets en deze zeven entiteiten bestond voorts een zogeheten cash sweep overeenkomst 

(genaamd "Agreement on Cash Sweep Local Entities" en gedateerd 26 juni 2014 maar blijkens 

de considerans van deze overeenkomst bedoeld als vastlegging resp. bevestiging van een al 

bestaande gang van zaken). Op basis van deze overeenkomst werden (onder meer) periodiek 

door Swets creditsaldi van door deze entiteiten aangehouden bankrekeningen overgemaakt aan 

Swets. Daarbij werd rekening gehouden met de door deze entiteiten benodigde middelen 

teneinde hen in staat te stellen lokale kosten ("Operational Expenses") te voldoen.   

 

De overeenkomst bepaalt dat deze automatisch eindigt door het faillissement van Swets of een 

van de zeven entiteiten. Dit betekent dat de overeenkomst op 23 september 2014, de datum 

waarop het faillissement van Swets werd uitgesproken, is geëindigd.  

 

4.9 De overige 8 buitenlandse vennootschappen zijn aan te merken als zogenaamde 'cost-plus' 

kantoren. Binnen de Swets Groep was een 'cost-plus' kantoor in wezen niet meer dan een 

verkoopkantoor zonder "eigen omzet", waardoor de omzetten van ieder individueel cost-plus 

kantoor intragroup werden toegerekend aan Swets.   

 

De cost-plus kantoren ontvingen vanuit Swets een vergoeding voor de door hen gemaakte 

kosten te vermeerderen met een overeengekomen percentage. Het toepasselijke percentage 

verschilde per jurisdictie en de hoogte daarvan was (veelal) fiscaal gedreven. Als gevolg van 

het vergoeden door Swets van de kosten te vermeerderen met dit percentage werd door het 

desbetreffende cost plus kantoor een bepaalde belastbare winst gemaakt, hetgeen veelal 

conform de lokale wetgeving was vereist. De door Swets aan de cost-plus kantoren te betalen 

vergoedingen geschiedden via de rekening-courant verhoudingen. 

 

4.10 Alle inkopen (behoudens een klein deel voor Swets Information Services GmbH (Duitsland)) 

voor de "profit centers" werden door Swets gedaan. De kosten hiervoor werden verrekend via 

de rekening-courant verhoudingen.  

 

4.11 De onderlinge (financiële) verhoudingen tussen de diverse entiteiten van de Swets Groep 

zullen nog nader door de Curator worden onderzocht. 

 

 Binnenlandse Deelnemingen  

 

 Frencken Information Services B.V.  

  

4.12 Swets heeft in 2008 de aandelen in het kapitaal van Frencken Information Services B.V. 

overgenomen. Frencken Information Services B.V. exploiteerde een boekenhandel en 

beheerde abonnementen. De activiteiten van Frencken Information Services B.V. zijn sinds de 

overname geïntegreerd in de systemen van Swets. Frencken Information Services B.V. had per 
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datum faillissement geen activa meer en verrichtte evenmin nog enige bedrijfsactiviteit.   

 

Omdat ten tijde van dit verslag nog geen duidelijkheid bestond over de omvang van de 

schuldenlast van deze Swets vennootschap, heeft vooralsnog geen eigen aangifte van het 

faillissement plaatsgevonden, zodat mogelijk een liquidatie buiten faillissement zal kunnen 

plaatsvinden.  

 

 Bladercom B.V. 

 

4.13 Deze vennootschap is opgericht in 2013 ten behoeve van een fiscaal amnestie programma in 

Brazilië. Bladercom B.V. houdt alle aandelen in het kapitaal van Folhas & Publicações 

participações Ltda. dat eveneens met hetzelfde doel is opgericht. De oprichting van beide 

vennootschappen hangt, naar de Curator heeft begrepen, nauw samen met de liquidatie van de 

Braziliaanse Swets entiteit, Swets Servicos para Bibliothecas Ltda, die ook geen activiteiten 

meer zou hebben maar nog wel aanzienlijke (fiscale) schulden. De in hoofdstuk 10 vermelde 

gerechtelijke procedure tegen NPM en andere partijen heeft betrekking op de kosten van de 

liquidatie van de Braziliaanse entiteit.  

 

 De Curator zal nader onderzoek verrichten naar de status van deze vennootschap.  

 

 Swets Concordia B.V. 

 

4.14 Swets Concordia B.V. is een vennootschap welke op datum faillissement geen 

bedrijfsactiviteiten meer verrichtte. De Curator zal nader onderzoek verrichten naar de status 

van deze vennootschap. 

 

 Buitenlandse Nevenvestigingen (branche offices) van Swets  

  

4.15 Swets heeft nevenvestigingen in de volgende landen: 

 

- Singapore 

- Mexico 

- Turkije 

- China 

- Zuid-Afrika  

- Taiwan 

- Zwitserland 

- Israël 

- Finland (nevenvestiging van de Zweedse Swets entiteit). 
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Door het faillissement van Swets en de algehele liquidatie van haar activiteiten ontviel aan de 

nevenvestigingen ook het bestaansrecht. Veel van de nevenvestigingen bezitten echter geen 

activa (die te gelde gemaakt kunnen worden) maar wel schulden (aan lokale crediteuren), 

waardoor een faillissement naar lokaal recht mogelijk onvermijdbaar zal zijn. De Curator is 

doende om ter plaatse gesloten duurovereenkomsten te beëindigen teneinde de "lokale" credi-

teurenlast zoveel mogelijk te beperken.  

 

 De Curator verwacht dat in de eerstvolgende verslagperiode meer duidelijkheid zal kunnen 

worden verkregen over de meest adequate wijze van afwikkeling van de nevenvestigingen. 

 

 Buitenlandse Deelnemingen 

 

4.16 Door Swets worden indirect, namelijk via haar dochtervennootschap Swets & Zeitlinger 

International, aandelen gehouden in 15 buitenlandse vennootschappen (zie het als bijlage 1 

aan dit verslag gehechte organogram). 

 

4.17 In de eerste weken na het uitspreken van het faillissement van Swets is in kaart gebracht wat 

de financiële positie is van de verschillende buitenlandse deelnemingen. Het doel daarvan was 

om vast te stellen of één of meerdere van de entiteiten nog een aandeelhouderswaarde 

vertegenwoordigde(n). In dit kader is aandacht besteed aan de vaststelling van het eigen 

vermogen van deze vennootschappen en de liquiditeitsprognoses voor de eerstkomende 

maanden. Op basis van deze analyses is de conclusie getrokken dat het merendeel van deze 

vennootschappen financieel gezien niet zelfstandig in staat is om aan de verplichtingen te 

voldoen. 

 

 Tevens is gebleken dat de organisatiestructuur van de Swets Groep dusdanig is dat de verschil-

lende buitenlandse entiteiten niet dan wel nauwelijks zelfstandig kunnen opereren zonder de 

centrale (service-)ondersteuning van Swets. 

 

4.18 In het kader van de analyses is vast komen te staan dat er bij het merendeel van de 

buitenlandse vennootschappen naar verwachting geen sprake zou zijn van het beschikbaar 

komen van een batig saldo na vereffening buiten faillissement, dan wel dat sprake was van 

ernstige liquiditeitsproblemen dan wel dat geen sprake is van levensvatbaarheid van deze 

vennootschappen. De bestuurders van die vennootschappen hebben besloten tot het treffen van 

maatregelen om liquidatieprocedures te openen. Daar waar nodig heeft de aandeelhouder 

(Swets & Zeitlinger International) de nodige besluiten genomen; deze vennootschap verkeerde 

toen nog niet in staat van faillissement. De Curator heeft desgevraagd kenbaar gemaakt geen 

bezwaar te hebben tegen het treffen van de desbetreffende maatregelen. 

  

4.19 Als bijlage 2 bij dit verslag is een overzicht opgenomen van de buitenlandse vennootschappen 

ten aanzien waarvan per de datum van dit verslag liquidatieprocedures (in het merendeel van 
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de gevallen: faillissementsprocedures) zijn geopend en welke personen lokaal met de 

afwikkeling daarvan zijn belast. 

 

4.20 Ten aanzien van Swets Information Services A.B. (Zweden) is de verwachting gerechtvaar-

digd dat er na vereffening sprake zal zijn van een batig saldo. Op dit moment worden er ten 

aanzien van die vennootschap stappen gezet om met behulp van lokale advocaten tot een 

reguliere vereffening buiten insolventie te komen. 

 

4.21 Ten aanzien van Swets & Zeitlinger India Private Limited (India) zal naar verwachting binnen 

afzienbare termijn een insolventieprocedure geopend gaan worden. Het bestuur van die 

vennootschap treft naar de Curator begrijpt de nodige voorbereidingen.  

 

4.22 Met betrekking tot Swets Information Services S.L. (Spanje) heeft de curator begrepen dat 

naar verwachting binnen enkele weken een uitspraak zal worden gedaan door de bevoegde 

rechter over het openen van een insolventieprocedure.   

 

4.23 Ten aanzien van JSC Swets Information Services (Rusland) is nog niets bekend over de wijze 

waarop vereffening of liquidatie zal gaan plaatsvinden. Tot op heden is nauwelijks financiële 

informatie beschikbaar ten aanzien van de activiteiten van deze vennootschap. 

 

4.24 Ten aanzien van Swets Servicos para Bibliothecas Ltda (Brazilië) verwijst de curator naar het 

hiervoor onder punt 4.13 vermelde. 

 

4.25 De Curator heeft contact gezocht met de personen die belast zijn met de afwikkeling van de 

buitenlandse entiteiten. Zij zijn geïnformeerd over de status van het faillissement van Swets, 

waaronder sluiting van het kantoor en het afsluiten van de administratie en IT-systemen. Aan 

hen is aangeboden om tegen een kostenvergoeding informatie uit de administratie van Swets 

ter beschikking te stellen, voor zover die informatie betrekking heeft op de relevante 

buitenlandse entiteit. Een aantal personen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. 

 

5.  Onderhanden werk, debiteuren en fiscale restituties  

 

 Onderhanden werk en debiteuren Swets 

 

5.1 Per datum faillissement diende Swets nog facturen te versturen voor reeds voor het 

faillissement verrichte services en geleverde zaken. De hieruit voortvloeiende vorderingen op 

afnemers zijn ten behoeve van het Syndicaat verpand (zie hierna in hoofdstuk 6). Na datum 

faillissement is in totaal nog circa EUR 1.346.000,= gefactureerd. De facturering is inmiddels 

afgesloten. 

 

5.2 Swets beschikt Swets voorts over een aanzienlijke debiteurenportefeuille, die eveneens ten 

behoeve van het Syndicaat is verpand.   
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Per 7 november 2014 bedroeg de nog uitstaande debiteurenportefeuille ruim EUR 22 miljoen 

(na uitfacturering als bedoeld onder punt 5.1 en tussentijdse ontvangst van 

debiteurenbetalingen). In het kader van de met het Syndicaat gemaakte overall afspraken ten 

aanzien van zekerheden incasseert Mirus International B.V. ("Mirus") de debiteurenporte-

feuille mede ten behoeve van de boedel van Swets.    

 

Op basis van de eerste tussentijdse rapportages van Mirus is de verwachting niet gerechtvaar-

digd dat de opbrengst van deze vorderingen (en die van andere verpande activa) voldoende zal 

zijn om de vorderingen van de tot het Syndicaat behorende banken volledig te voldoen.  

 

 Debiteurenportefeuille Jongbloed 

  

5.3 Per datum faillissement was sprake van een debiteurenportefeuille en tevens nog te versturen 

facturen voor reeds vóór het faillissement verrichte diensten resp. geleverde goederen.   

 

Aangezien Jongbloed geen schuldenaar van het Syndicaat is terzake verstrekte kredieten en er 

ook overigens geen zekerheden door Jongbloed zijn verstrekt, komt de opbrengst van de 

debiteurenportefeuille aan de boedel van Jongbloed toe.  

 

5.4 Onder aansturing van de door de Curator ingeschakelde boedelaccountant van Insolresearch is 

de portefeuille "geschoond" en is de facturering afgerond. Per de datum van dit openbare 

verslag is sprake van een debiteurenportefeuillle van circa EUR 2,1 miljoen (nominaal).  

 

 In het kader van de hierna in hoofdstuk 7 te beschrijven activatransactie met Mainpress B.V. 

zijn afspraken gemaakt over de incassering van deze portefeuille.  

 

 Fiscale restituties Swets (buitenlandse fiscale autoriteiten) 

  

5.5 Omdat Swets ook diensten en goederen leverde in het buitenland, deed Swets ook maandelijks 

BTW-aangifte in het buitenland terzake van deze transacties bij de bevoegde buitenlandse 

fiscale instellingen.   

 

Met behulp van de boedelaccoutant heeft de Curator de BTW-aangiftes laten afronden, zo 

nodig met inschakeling van buitenlandse externe adviseurs. De verwachting is dat dit tot een 

of meerdere betalingen terzake BTW restituties zal leiden.  

 



 
 

 
CMS/AMS/JLMG-MNG-EV/11402544/4548413.1 

  21 

 

6. Bank / Zekerheden / Leasecontracten / Eigendomsvoorbehouden / Retentierechten 

 

 Vordering van het Syndicaat 

 

6.1 De Swets Vennootschappen (met uitzondering van Accucoms en Jongbloed) werden 

gefinancierd door het Syndicaat, waarbij Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank 

B.A. ("Rabobank"), The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), ING Bank N.V. ("ING") en 

Lbi hf (Landsbanki) de belangrijkste betrokken banken zijn. Rabobank functioneert in deze als 

Security Agent voor de bij het Syndicaat betrokken banken. 

 

6.2 Per datum surseance van Swets & Zeitlinger Group (19 september 2014) bedroeg de vordering 

van het Syndicaat circa EUR 62,8 miljoen (excl. lopende rente, kosten en overige fees), terwijl 

daarnaast nog sprake was van een mezzanine financiering van ICG van ruim EUR 27,1 mil-

joen.  

 

 Voorts is volgens opgave van het Syndicaat sprake van een obligo terzake van door de bij het 

Syndicaat betrokken banken voor rekening van de Swets Groep afgegeven bankgaranties van 

circa EUR 17,9 miljoen. De omvang van de exposure terzake bankgaranties wordt nog 

onderzocht door de Curator. De onderliggende bankgaranties zijn nog niet alle geclaimd en de 

Curator houdt nauw contact met het Syndicaat terzake dergelijke claims.  

 

Indien de claims onder alle bankgaranties daadwerkelijk worden gehonoreerd en uitbetaald, 

zal dit resulteren in een vordering van het Syndicaat op de Swets Vennootschappen (voor 

zover aansprakelijk jegens het Syndicaat) van afgerond ruim EUR 80,7 miljoen (exclusief 

lopende lopende rente, kosten en fees).  

 

 Beschrijving van zekerheden  

 

6.3 Door de Curator is een eerste inventarisatie gemaakt van de door de Swets Groep aan het 

Syndicaat verstrekte zekerheidsrechten. Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat onder meer de 

volgende zekerheden zijn gevestigd: pandrechten op vorderingen op derden, creditsaldi op 

bankrekeningen, roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten. Ook aandelen in diverse 

Swets Vennootschappen zijn verpand. 

 

 Door middel van verzamelpandaktes zijn tot datum surseance resp. faillissement vorderingen 

van de relevante Swets Vennootschappen verpand.  

 

  Op diverse goederen van Swets Vennootschappen die zich in het buitenland bevinden zijn 

voorts naar lokaal recht zekerheidsrechten gevestigd (voornamelijk bestaande uit 

zekerheidsrechten op creditsaldi op bankrekeningen). 
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6.4 Voor zover de pandrechten zijn gevestigd op inventaris, is de opbrengst daarvan voor de 

banken verloren vanwege het fiscale bodemvoorrecht ex art. 22 lid 3 Invorderingswet 1990, 

gelet op de omvang van de thans bekende fiscale schulden terzake BTW en loonbelasting, die 

de getaxeerde waarde van de bodemzaken overtreffen. Daarbij tekent de Curator aan dat de 

omvang van de vordering ex art. 29 lid 2 Wet OB nog niet bekend is.  

 

 De Curator zal de bodemzaken begin 2015 laten veilen via een internetveiling en de opbrengst 

aan de boedel van Swets doen toekomen.   

 

De Curator onderzoekt nog de rechtsgeldigheid van met name de verpanding van de 

vorderingen op debiteuren en creditsaldi op bankrekeningen. Het voorlopig standpunt van de 

Curator is dat de zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd. Op basis van dit voorlopige 

standpunt heeft de Curator afspraken met het Syndicaat gemaakt over met name de incassering 

van de debiteurenportefeuille met inschakeling van Mirus.   

 

6.5 De zekerheden strekken in de eerste plaats tot zekerheid voor de vorderingen van de bij het  

Syndicaat betrokken banken (de Senior Banken) en in tweede verband tot zekerheid voor de 

vordering van ICG uit hoofde van de mezzanine financiering van ruim EUR 27,1 miljoen (en 

daar nog voor andere, lager gerangschikte vorderingen). 

 

Gelet op de omvang van de vordering van de Senior Banken en de te verwachten opbrengst 

van de zekerheden (met name verpande creditsaldi op bankrekeningen en vorderingen op 

debiteuren), is de verwachting op basis van de per datum van dit verslag bekende gegevens dat 

de Senior Banken niet volledig uit de opbrengsten zullen kunnen worden voldaan maar een 

substantiële concurrente restantvordering op de relevante Swets Vennootschappen zullen 

overhouden. Daarmee is ook duidelijk dat de zekerheden voor de mezzanine financiering van 

ICG en andere nog lager gerangschikte vorderingen geen waarde meer lijken te 

vertegenwoordigen.  

 

 Boedelbijdrage en boedelkrediet  

  

6.6 Teneinde een volstrekt ongecontroleerde liquidatie van de Swets Vennootschappen te 

vermijden, de incasso van de debiteurenportefeuille en de facturering van het onderhanden 

werk te faciliteren en de begeleiding van de insolventie aanvragen voor de buitenlandse 

deelnemingen van de Swets Groep mogelijk te maken, is het Syndicaat met de Curator over-

eengekomen een boedelbijdrage van EUR 200.000,= (excl. BTW) en een boedelkrediet van 

EUR 900.000,= (derhalve in totaal een bedrag van EUR 1.100.000,= plus BTW over het 

bedrag van de boedelbijdrage) te verstrekken. Daarmee was het in ieder geval mogelijk de 

essentiële IT-systemen tot 1 december 2014 te laten functioneren en ook overige kosten van de 

boedel van Swets (voor zover toe te rekenen aan door de boedel van Swets voor het Syndicaat 

te verrichten werkzaamheden) te dekken.   
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De verwachting is thans dat van het bedrag van EUR 900.000 uiteindelijk een deel niet nodig 

zal zijn en kan worden terugbetaald. Het verbruikte deel resulteert op basis van de gemaakte 

afspraken in een "non recourse" concurrente boedelvordering in het faillissement van Swets 

die pas behoeft te worden voldaan indien alle overige boedelvorderingen integraal zijn 

voldaan.  

 

 Leasecontracten 

 

6.7 Swets en Jongbloed leasden in totaal 24 leaseauto's voor werknemers. De leaseauto's zijn 

inmiddels ingeleverd. De kosten voor leaseauto's voor de werknemers die tot het Projectteam 

behoren zijn door de boedel voldaan.  

 

 Eigendomsvoorbehoud  

 

6.8 In het faillissement van Jongbloed heeft een aantal uitgevers een beroep gedaan op een 

eigendomsvoorbehoud op reeds geleverde boeken. Deze boeken staan in een distributie-

centrum of in de boekenwinkel in Leiden. De Curator onderzoekt thans de door de uitgevers 

gepretendeerde eigendomsvoorbehouden en zal de uitgevers de mogelijkheid geven om de aan 

hen toebehorende boeken af te halen indien de eigendomsvoorbehouden rechtsgeldig blijken 

te zijn tegen verstrekking van een creditfactuur aan de boedel van Jongbloed.  

 

 Retentierechten 

 

6.9 Een gedeelte van de dienstverlening van Swets had betrekking op de geconsolideerde 

afhandeling van periodieke uitgaven. Dit hield in dat ten behoeve van een afnemer Swets 

meerdere tijdschriften van meerdere uitgevers bij elkaar bracht en in één zending aan de 

afnemer zond. Deze zogenaamde "consolidatie" werd in Nederland uitgevoerd door B.V. 

Aldipress ("Aldipress"), een logistiek distributeur. Op datum faillissement had Aldipress een 

een groot aantal tijdschriften in haar feitelijke macht die zij nog naar afnemers van Swets 

moest zenden. Aldipress heeft eveneens de voorraad van Swets in opslag.  

 

Per datum faillissement had Aldipress een openstaande vordering op Swets. Voor deze 

vordering heeft Aldipress haar retentierecht op de (consolidatie)tijdschriften en voorraad 

uitgeoefend. De Curator onderzoekt thans de rechtsgeldigheid van het door Aldipress gepre-

tendeerde retentierecht. 
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7.  Doorstart / Voortzetten onderneming / Activatransacties 

 

 Geen algehele doorstart van activiteiten van de Swets Groep; opbrengst verkoop Duitse 

 activiteiten  

 

7.1 Het is niet mogelijk gebleken overeenstemming te bereiken met een partij die de volledige 

activiteiten van de Swets Groep wilde overnemen. De Curator heeft – na ondertekening van 

een Non Disclosure Agreement – aan een aantal partijen informatie verstrekt om hen in staat 

te stellen een bieding uit te brengen. Dit heeft geleid tot volstrekt onaanvaardbaar lage bie-

dingen of tot het überhaupt niet uitbrengen van biedingen. Een hindernis voor vele potentiële 

kopers vormde de complexe ICT-structuur van Swets, die eigenlijk in haar geheel moest 

worden overgenomen om de activiteiten in ieder geval gedurende een overgangsperiode te 

kunnen voortzetten. Dit bracht aanzienlijke kosten met zich.  

 

7.2 Uiteindelijk is het de Curator met de nodige moeite gelukt de activiteiten van Jongbloed 

(gedeeltelijk) en de activiteiten van Accucoms (volledig) te verkopen en daarmee in totaal 

tevens de werkgelegenheid voor circa 30 werknemers veilig te stellen.  

 

7.3 Naar de Curator heeft begrepen is het met uitzondering van de curator van de Duitse 

deelneming van de Swets Groep (Swets Information Services GmbH) ook andere curatoren 

van buitenlandse deelnemingen (nog) niet gelukt doorstarts van enige substantie te 

bewerkstelligen. 

 

7.4 De Duitse deelneming nam op grond van een oude agentuuraanstelling met Swets een 

bijzondere positie in binnen de Swets Groep. Hoewel deze deelneming zelf met afnemers 

contracteerde en hen ook op eigen naam factureerde en terzake van deze omzet Duitse BTW 

afdroeg, werd de omzet binnen de Swets Groep als omzet van Swets verantwoord vanwege de 

agentuuraanstelling.   

 

 In verband hiermee heeft de Curator met de Duitse curator een afspraak gemaakt voor een 

gedeeltelijke afdracht van opbrengsten van de verkoop van de Duitse activiteiten. Op grond 

van deze afspraak ontvangt de boedel van Swets 20% van de door de Duitse boedel 

gerealiseerde netto-verkoopopbrengst. Naar verwachting zal een eerste afrekening in de 

maand december 2014 plaatsvinden.  

 

 Doorstart Jongbloed 

 

7.5 Na datum faillissement heeft zich een aantal partijen bij de Curator gemeld die geïnteresseerd 

waren in een overname van de activa van Jongbloed. Deze partijen hebben na ondertekening 

van een geheimhoudingsverklaring informatie gekregen over de beschikbare activa van 

Jongbloed. Uiteindelijk bleek Mainpress B.V. ("Mainpress") de enige partij die concrete 

interesse had en bereid was om een reëel bod uit te brengen op de activa van Jongbloed.   



 
 

 
CMS/AMS/JLMG-MNG-EV/11402544/4548413.1 

  25 

 

 

Mainpress was bereid activa met betrekking tot de online boekenactiviteiten en abonnements-

gebonden boekenactiviteiten (en daaraan gelieerde rechten zoals rechten op de handelsnaam 

Jongbloed Juridische Boekhandel en internet domeinnamen, klantgegevens en vrije voorraad) 

over te nemen. In de overige activiteiten van Jongbloed (zoals tijdschriften en abonnements-

gebonden tijdschriftactiviteiten) en daarmee verbonden activa van Jongbloed was Mainpress 

niet geïnteresseerd. Daarnaast bood Mainpress aan een 5-tal werknemers van Jongbloed een 

dienstverband aan. Na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris 

heeft de Curator het bod van Mainpress aanvaard en is de transactie geëffectueerd. De 

koopprijs voor de activa bedroeg EUR 280.000 en is inmiddels op de faillissementsrekening 

van Jongbloed ontvangen. 

 

7.6 Mainpress bleek niet bereid de debiteurenportefeuille van Jongbloed (van circa EUR 2,1 

miljoen) over te nemen. Teneinde de incasso van oude debiteurenvorderingen te kunnen laten 

verzorgen door de creditmanager van Jongbloed, die ook bij Mainpress in dienst trad, zal 

Mainpress het incassotraject verzorgen tegen afdracht door de boedel van Jongbloed van een 

vergoeding van 3,5% van het daadwerkelijke geïncasseerde bedrag. 

 

 Doorstart Accucoms 

  

7.7 Blijkens de inschrijving in het handelsregister is Accucoms bij akte van 6 augustus 2004 

opgericht. Ten tijde van de faillietverklaring bestond het statutaire bestuur van Accucoms uit 

mevrouw P. Erzin, Koninklijke Swets en de heer J.F. Stoop. Mevrouw Erzin is reeds vanaf de 

oprichting werkzaam bij Accucoms en was tevens per datum faillissement belast met de 

dagelijkse leiding. 

 

Na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, heeft de Curator 

overeenstemming bereikt met mevrouw Erzin over een doorstart van Accucoms. Een door 

haar opgerichte vennootschap (Accucoms International B.V.) heeft  activiteiten en activa van 

Accucoms (waaronder ook de door Accucoms gehouden aandelen in de Amerikaanse dochter 

van Accucoms, Accucoms Inc.) overgenomen voor een totale koopsom van EUR 210.000. 

Voorts is onderdeel van de transactie dat bij Accucoms International B.V. een 25-tal 

voormalige werknemers van Accucoms in dienst treden. De koopsom is inmiddels ontvangen. 

 

8.  Informatieverschaffing 

  

 Informatieverschaffing aan uitgevers, klanten en buitenlandse curatoren  

 

8.1  Hoewel een doorstart of een alternatieve afwikkeling van de activiteiten van Swets niet 

mogelijk is gebleken, bestond er bij uitgevers en klanten van Swets behoefte om bepaalde 

informatie te ontvangen, waarover alleen Swets – gelet op haar positie als intermediair tussen 

klant en uitgever – beschikte. 
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De uitgevers wensten met name gegevens te ontvangen met betrekking tot klanten die via 

Swets producten bestelden (zoals contactgegevens van hun uiteindelijke klanten resp. eind-

gebruikers). De klanten wensten met name geïnformeerd te worden over de vraag in hoeverre 

Swets voor (door)betaling aan de uitgevers van door hen aan Swets betaalde bedragen had 

zorggedragen.  

 

Deze informatiebehoefte moet worden gezien tegen de achtergrond van de noodzaak tot 

vernieuwing/verlenging van lopende contracten en abonnementen voor het kalenderjaar 2015. 

 

 Vanwege de centrale opslag en verwerking van (onder meer) financiële gegevens van de 

buitenlandse deelnemingen op de door Swets beheerde IT-systemen in Leiden, bestond 

daarnaast bij curatoren van de buitenlandse deelnemingen van Swets ook behoefte aan de 

verkrijging van (financiële) informatie met betrekking tot deze deelnemingen.  

 

8.2 De Curator heeft gezamenlijk met het Projectteam onderzocht in hoeverre het mogelijk was 

om aan de informatiebehoeften van klanten, uitgevers en buitenlandse curatoren te kunnen 

voldoen. Daarbij was van belang dat de boedel van Swets hiervoor kosten (onder meer in de 

vorm van personeelskosten om de verstrekking van informatie te verzorgen) moest maken. 

Het bleek uiteindelijk mogelijk om zowel klanten, uitgevers en buitenlandse curatoren van 

bepaalde "standaard informatiepakketten" te voorzien.   

 

8.3 De Curator heeft de klanten van Swets middels een informatiebulletin ("Notice") van 31 

oktober 2014 erop gewezen dat zij een verzoek konden indienen voor het aanvragen van het 

standaard informatiepakket. Voor klanten waren hieraan geen kosten verbonden. 

  

8.4  Bij Notice van 13 november 2014 heeft de Curator de uitgevers erop gewezen dat zij eveneens 

een verzoek konden indienen tot het verkrijgen van een bepaald standaard informatieparket. In 

tegenstelling tot de informatiepaketten voor de klanten, is voor het verkrijgen van het 

standaard informatiemarkt voor de uitgevers een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de 

deze vergoeding is gekoppeld aan de totale inkoopomzet van Swets bij iedere individuele 

uitgever over het jaar 2014. Indien Swets in 2014 voor minder dan EUR 1.500.000,= in totaal 

bij een bepaalde individuele uitgever had ingekocht, geldt evenwel een forfaitaire 

standaardvergoeding van EUR 2.500,= (exclusief BTW). 

  

8.5 Bij Notice van 14 november 2014 heeft de Curator ook de klanten van de buitenlandse 

entiteiten van de Swets Groep in de gelegenheid gesteld bepaalde standaard 

informatiepaketten aan te vragen. Hiervoor is eveneens een standaardvergoeding van EUR 

2.500,= (exclusief BTW) verschuldigd.  

 

8.6  Tenslotte heeft de Curator met een aantal curatoren van buitenlandse Swets entiteiten 

overeenstemming bereikt over de verstrekking van een standaardpakket aan (financiële) 
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informatie tegen een vergoeding van EUR 1.000,= (excl. BTW) dan wel additionele 

informatie tegen kostprijs.  

 

8.7  Van het aanbod tot verstrekking van informatie is door zowel uitgevers, (buitenlandse) klanten 

als buitenlandse curatoren binnen de daarvoor ter beschikking gestelde termijnen gebruik 

gemaakt en het Projectteam heeft alle verzoeken afgehandeld.   

 

Voor alle informatieverzoeken geldt dat deze pas na voorafgaande betaling werden gehono-

reerd.   

 

In totaal heeft de boedel van Swets voor deze serviceverlening een bedrag van EUR 404.416,= 

(inclusief BTW) ontvangen. 

 

8.8 De hierbedoelde Notices zijn alle gepubliceerd via de website van CMS (www.cms-

dsb.com/swets). 

 

8.9  Gelet op het grote aantal bij de Swets Groep betrokken klanten (9.000) en uitgevers (meer dan 

20.000) zal ook verdere informatieverstrekking zoveel mogelijk langs electronische weg en 

via de website van CMS (www.cms-dsb.com/swets) geschieden.  

 

De curator wijst crediteuren en andere geïnteresseerden op de mogelijkheid zich te abonneren 

op de kosteloze CMS Electronische Alert Service in het faillissement van de Swets Groep. 

Abonnees krijgen automatisch een emailbericht wanneer nieuwe informatie over de 

ontwikkelingen in het faillissement van de Swets Groep worden gepubliceerd en kunnen deze 

informatie dan van de website downloaden. Aanmelding kan plaatsvinden via de website van 

CMS. Inmiddels hebben zich 726 personen geabonneerd.    

  

9.  Rechtmatigheid  

 

 Boekhoudplicht  

 

9.1 De Curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de 

boekhoudplicht bij de Swets Vennootschappen afdoende is nagekomen. 

 

 Depot jaarrekeningen  

 

9.2 De geconsolideerde jaarrekeningen van zowel Swets & Zeitlinger Group als Koninklijke 

Swets over de jaren 2010-2013 zijn gedeponeerd op de navolgende data: 

 

 

 

http://www.cms-dsb.com/swets
http://www.cms-dsb.com/swets
http://www.cms-dsb.com/swets
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 Boekjaar:        Deponeringsdatum:  

 

 2010 6 juni 2011 

 2011 27 juli 2012 

 2012 26 juli 2013 

 2013 8 augustus 2014. 

 

9.3  Koninklijke Swets heeft ten behoeve van Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance, Swets, Accucoms, Jongbloed, Swets & Zeitlinger International en Swets Domus 

(alsmede voor de niet gefailleerde vennootschappen Swets Concordia B.V. en Frencken Infor-

mation Services B.V.) een verklaring ex artikel 2:403 BW afgegeven voor de uit door deze 

vennootschappen verrichte rechtshandelingen voortvloeiende schulden. De desbetreffende 

vennootschappen waren over het boekjaar 2013 derhalve slechts beperkt publicatieplichtig. 

 

 Goedkeurende verklaringen van de accountant  

 

9.4  De jaarrekeningen van Swets & Zeitlinger Group en Koninklijke Swets over 2013 zijn 

voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant (PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.) d.d. 25 juli 2014. De verklaringen van de accountant bevatten een para-

graaf met betrekking tot de onzekerheid over de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.  

 

 Stortingsverplichting op aandelen, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. 

 

9.5  Deze onderwerpen zullen in de komende verslagperiode door de Curator worden onderzocht.  

 

10. Crediteuren   
 

Swets 

 

10.1 Blijkens de administratie van de Swets Vennootschappen bedroeg de concurrente schuldenlast 

van Swets per 30 september 2014 circa EUR 11.456.000,=.   

 

In dit bedrag zijn de vorderingen van het Syndicaat en IGC terzake van verstrekte 

financieringen noch intragroep schulden van Swets aan andere entiteiten van de Swets Groep 

(al dan niet in rekening courant geboekt) meegenomen. De Curator zal in de komende 

verslagperiode onderzoek doen naar de onderlinge rekening-courant posities van de Swets 

Vennootschappen.  

 

10.2 De Curator verwacht dat de omvang van de concurrente crediteurenlast nog zal toenemen 

wegens door klanten van de Swets Groep in de loop van 2014 verrichte vooruitbetalingen voor 
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de levering van producten in 2015 (de zogenaamde prepayments), waarbij nog geen bestel-

lingen zijn geplaatst.  

 

10.3  Aangezien de Swets Vennootschappen niet meer in staat zijn de tegenover deze 

vooruitbetalingen staande leveringsverplichtingen na te komen, zullen de desbetreffende 

afnemers naar verwachting terugbetaling verlangen.  

 

10.4  De betaalde bedragen zijn evenwel in juridische zin niet gesepareerd van het overige 

vermogen van de ontvangende (en thans gefailleerde) Swets entiteit (b.v door middel van een 

escrow rekening of een daarmee vergelijkbaar instrument), zodat van integrale terugbetaling 

thans geen sprake kan zijn. De vorderingen terzake van deze prepayments zullen derhalve 

resulteren in concurrente vorderingen.   

 

10.5  Met de (grotendeels in 2014 verrichte) prepayments is volgens de administratie van de Swets 

Groep een bedrag in de orde van grootte van EUR 26-27 miljoen gemoeid, waarbij de Curator 

aantekent dat een aanzienlijk deel van de prepayments is gedaan aan buitenlandse entiteiten 

van de Swets Groep. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze entiteiten de door hen 

ontvangen bedragen hebben doorgeleid aan Swets en dus evenmin welke gevolgen dit heeft 

voor de omvang van de concurrente schuldenlast van Swets.  

 

Een aantal afnemers heeft het risico van een mogelijke niet terugbetaling door de Swets Groep 

van gedane prepayments afgedekt met voor rekening van de Swets Groep door tot het 

Syndicaat behorende handelsbanken afgegeven bankgaranties. Volgens opgave van de directie 

van de Swets Vennootschappen zou hiermee een bedrag van circa EUR 9 miljoen zijn 

gemoeid, welk bedrag onderdeel uitmaakt van het hiervoor genoemde bedrag van EUR 26-27 

miljoen.  

 

De Curator doet nader onderzoek naar de omvang en achtergronden van de prepayments.  

 

 Jongbloed en Accucoms 

 

10.6  Blijkens de administratie van Jongbloed en Accucoms bedroeg de per datum faillissement 

bestaande concurrente schuldenlast van Jongbloed EUR 592.000,= en van Accucoms EUR 

20.000,=. 

 

 Swets & Zeitlinger Group, Koninklijke Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance, Swets & Zeitlinger International en Swets Domus 

 

10.7  Swets & Zeitlinger Group, Koninklijke Swets, Swets & Zeitlinger Beheer, Swets & Zeitlinger 

Finance, Swets & Zeitlinger International en Swets Domus zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 

de door het Syndicaat verstrekte leningen. Hiernaast is er sprake van rekening-courant 

verhoudingen tussen deze vennootschappen. De Curator zal in de komende verslagperiode 
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onderzoek doen naar de onderlinge rekening-courant posities teneinde de schuldenlast 

precieser te kunnen bepalen.  

 

 Verificatie van crediteurenvorderingen  

 

10.8  In de komende verslagperiode zal de Curator de crediteuren informeren, via een notice die 

gepubliceerd zal worden op www.cms-dsb.com/swets, op welke wijze zij hun vorderingen ter 

verificatie kunnen indienen. Indien crediteuren hun vorderingen reeds aan de Curator kenbaar 

hebben gemaakt, hoeven zij hun vorderingen niet nogmaals ter verificatie in te dienen. 

 

 Fiscus en UWV 

 

10.9  Bij de Swets Groep was zowel sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting als voor 

de vennootschapsbelasting  

 

10.10  De volgende vennootschappen maken deel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting:  

 

- Swets & Zeitlinger Group (tot 29 september 2014) 

- Swets & Zeitlinger Finance 

- Swets 

- Swets Domus 

- Jongbloed 

- Accucoms 

- Frencken Information Services B.V. 

 

10.11  De fiscus heeft voor datum faillissement een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de BTW 

aangifte over 2013 en heeft in dat kader meerdere bewijsstukken bij Swets opgevraagd. Swets 

was doende om deze informatie te verschaffen. De Curator en de fiscus hebben overleg over 

de wijze van de verdere uitvoering van dit onderzoek.  

 

10.12  De volgende vennootschappen maken volgens een opgave van de fiscaal adviseur van de 

Swets Groep (KPMG Meijburg & Co) per 31 december 2013 deel uit van de fiscale eenheid 

vennootschapsbelasting:  

 

- Swets & Zeitlinger Group 

- Koninklijke Swets 

- Swets & Zeitlinger Beheer 

- Swets & Zeitlinger Finance 

- Swets 

- Swets & Zeitlinger International  

- Swets Concordia B.V. 

- Swets Domus  

http://www.cms-dsb.com/swets
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- Jongbloed 

- Accucoms 

- Frencken Information Services B.V. 

 

10.13  Per datum faillissement was sprake van een achterstand van een maand ten aanzien van de 

afdracht van de loonheffingen voor de werknemers van Swets, Accucoms, Jongbloed en Swets 

& Zeitlinger Group.   

 

Voor het overige bestaat nog onduidelijkheid over het bestaan en de omvang van de fiscale 

schulden (met name ook over de omvang van de omzetbelastingschuld ex art. 29 lid 2 Wet 

OB). 

 

De Curator zal in de komende verslagperiode de algehele fiscale positie van de Swets Groep 

onderzoeken en terzake overleg voeren met de fiscaal adviseurs van de Swets Groep.  

 

10.14  Het UWV zal uit hoofde van de Loongarantieregeling naar verwachting substantiële (boedel) 

vorderingen indienen in de faillissementen van Swets, Jongbloed en Accucoms. 

 

11.  Procedures 

 

 Naam van wederpartij(en) 

  

11.1 NPM Capital N.V., Elsona Investments B.V., Cobepa (Nederland) N.V., ABN AMRO 

Participaties NPE Fund B.V., Nesbic Investment Fund II B.V., Nesbic Investment Fund II, 

S&Z Invest B.V., S&Z Invest II B.V. en Investment Fund I-Direct en Co. C.V. (de 

"Financiële Aandeelhouders"). 

 

 Betrokken Swets Vennootschappen 

 

11.2  Swets & Zeitlinger Group en Swets. 

 

 Aard  en stand van de procedure  

 

11.3  De Financiële Aandeelhouders zijn oud aandeelhouders van Koninklijke Swets. In het kader 

van de verkoop van de aandelen in Koninklijke Swets medio 2007 hebben (onder meer) de 

Financiële Aandeelhouders een vrijwaring verstrekt aan Swets & Zeitlinger Group (de koper) 

en Swets. Tussen (onder andere) de Financiële Aandeelhouders en Swets & Zeitlinger Group 

en Swets is in een arbitrale procedure geprocedeerd over de reikwijdte van deze vrijwaring. In 

een arbitraal vonnis van 6 augustus 2013 is in het voordeel beslist van Swets & Zeitlinger 

Group en Swets.  
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 De Financiële Aandeelhouders hebben vervolgens in een procedure bij de rechtbank Amster-

dam vernietiging van het arbitraal vonnis gevorderd. Deze vordering is afgewezen bij vonnis 

van de rechtbank Amsterdam van 12 maart 2014, waarna de Financiële Aandeelhouders in 

hoger beroep zijn gegaan bij het Hof Amsterdam. 

 

  De Financiële Aandeelhouders hebben op 16 september 2014 de memorie van grieven 

genomen. De zaak staat nu op de rol van 9 december 2014 voor het nemen van de memorie 

van antwoord aan de zijde van Swets & Zeitlinger Group en Swets. De Financiële 

Aandeelhouders hebben de Curator verzocht de procedure over te nemen. De Curator heeft dit 

verzoek in beraad.  

 

12.  Overig  

 

 Vooruitzichten voor crediteuren  en termijn voor afwikkeling  

 

12.1 Omtrent de vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering in de faillissementen van de 

Swets Vennootschappen en de termijn van afwikkeling kan de Curator geen enkele uitspraak 

doen.  

  

Urenbesteding en tussentijdse financiële verslagen 

 

12.2  In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de Curator met zijn team van 

medewerkers in totaal 1.248 uren besteed aan de afwikkeling van de faillissementen van de 

Swets Vennootschappen (inclusief de periode van de voorlopige surseance van betaling van 

Swets & Zeitlinger Group). De boedelaccountant (Insolresearch) heeft in deze periode 303,5 

uren besteed). 

 

 Tussentijdse financiële verslagen  

 

12.3 Als bijlage 3 tot en met 6 zijn aan dit openbare verslag de eerste tussentijdse financiële ver-

slagen gehecht in de faillissementen van Swets & Zeitlinger Groep, Swets, Jongbloed en 

Accucoms. In de boedels van de overige Swets Vennootschappen is op dit ogenblik nog geen 

sprake van enig actief.  

 

De Curator merkt op dat de vergoeding voor de door hem en zijn team gemaakte kosten nog 

door de rechtbank moet worden vastgesteld en derhale nog in mindering zal strekken op het 

boedelactief.  

  

 Plan van aanpak en werkzaamheden. 

 

12.4 De Curator zal in de komende maanden de boedels van de Swets Vennootschappen verder 

inventariseren en activa veiligstellen, de afwikkeling van de buitenlandse nevenvestigingen en 
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deelnemingen (doen) voortzetten en een aanvang maken met het onderzoek naar de oorzaken 

van de faillissementen. 

  

 Indiening volgend verslag   

 

12.5 Een volgend openbaar verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder 

verslag noodzakelijk mochten maken, begin maart 2015 worden gepubliceerd. 

 

13.  Publicatie op website 

 

13.1 Voor verdere informatie over dit faillissement verwijst de Curator naar de openbare verslagen 

en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd (www.cms-

dsb.com/swets), waar ook dit dit verslag alsmede alle andere openbare verslagen in de 

faillissementen van de Swets Vennootschappen zullen worden gepubliceerd.   

 

13.2 Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar 

worden gesteld op deze website. Bij (interpretatie)verschillen tussen de Nederlandse en 

Engelse versie van dit openbare verslag, is de Nederlandse versie doorslaggevend. 

  

 

 

 

Amsterdam, 28 november 2014 

 

 

J.L.M. Groenewegen,  

curator 

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage 1: Organogram Swets-Groep 

Bijlage 2: Overzicht insolventieprocedures Swets-Groep 

Bijlage 3: Tussentijds financieel verslag Swets & Zeitlinger Group 

Bijlage 4: Tussentijds financieel verslag Swets  

Bijlage 5: Tussentijds financieel verslag Jongbloed 

Bijlage 6: Tussentijds financieel verslag Accucoms 

 

 

http://www.cms-dsb.com/swets
http://www.cms-dsb.com/swets


BIJLAGE 1



 

JA039IS2014 January 31, 2014 

 

Swets & Zeitlinger Group B.V. - Companies 

Swets & Zeitlinger 

Group B.V. 

Johan Derk Haank Stichting 

Administratiekantoor 

Swets 

Swets & Zeitlinger 

Group B.V. 

Swets Group 

Investment B.V. 

 

Gilde Buy-Out Fund III 

C.V. 

 

Gilde Buy-Out Fund III 

B.V. 

Intermediate Capital 

Investments Ltd.  

ICG European Fund 

2006 no. 2 S.A. 

Swets & Zeitlinger 

Group B.V. 

 

Koninklijke Swets & 

Zeitlinger Holding N.V. 

Swets & Zeitlinger 

Beheer B.V. 

Swets & Zeitlinger 

Finance B.V. 

Swets Information 

Services B.V. 
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Accucoms B.V. 

Swets Information 

Services B.V. 

Swets & Zeitlinger 

International Holding 

B.V. 

Frencken Information 

Services B.V. 

Swets Domus B.V. Swets Concordia B.V. 

(dormant) 

Jongbloed 

Information Services 

B.V. 

Accucoms Inc. USA Bladercom B.V.  

Folhas & Publicações 

participações Ltda.  

Swets Information 

Services Inc., 

USA 

Swets & Zeitlinger 

India Private Ltd., 

India 

Swets Information 

Services GmbH, 

Germany 

Swets Information 

Services Pty Ltd,  

Australia 

Swets Information 

Services A.S., 

Norway 

Swets Information 

Services S.A., 

France 

Swets Information 

Services A.B., 

Sweden 

Swets Information 

Services A.S., 

Denmark 

Swets Information 

Services Inc., 

Japan 

Swets Information 

Services S.A., 

Belgium 

Swets Information 

Services S.L., 

Spain 

Swets Servicos para 

Bibliothecas Ltda., 

Brazil 

JSC Swets Information 

Services, 

Russia 

Swets Information 

Services Ltd.,  

U.K. 

Swets Information 

Services Srl., 

Italy 

Accucoms Turkey 

Liaison Office 



 

JA039IS2014 January 31, 2014 

 

Swets Information Services B.V. – branches, agents and other countries 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Swets Information 

Services B.V. 

Swets Information 

Services South Africa 

Branch 

Swets Information 

Services Singapore 

Branch 

Swets Information 

Services Mexico 

Branch 

Swets Information 

Services Taiwan 

Branch 

Swets Information 

Services Israel Branch 

Swets Information 

Services Korea Branch 

Swets Information 

Services Turkey 

Liaison Office 

Swets Information 

Services China 

Representative Office 

AGENTS 

Greece (Interoptics), Vietnam (TED) 

OTHER COUNTRIES 
Offices and/or employees based in: Portugal, Chili and Panama 

Swets Information Services Canada Branch, 

branch of Swets Information Services Inc. 

USA 

Swets Information 

Services Switzerland 

Representative Office 
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Swets Group – Insolvency Proceedings 

Overview Trustees and Administrators 

 

Status per 27 November 2014 

Country Trustee/Administrator/ 

Contactperson 

Address Telephone/Fax Email 

Australia     

Bruce Mulvaney & Co   

Company Restructuring & Insolvency 

Bruce Mulvaney 1st Floor, 613 Canterbury Rd 

Surrey Hills, VIC 3127 

Australia 

T: +61 3 98 96 90 00 

F: +61 3 98 96 90 01   

bmulvaney@mulvaney.com.au   

     

Belgium     

Herman Willems, Advocaat Herman Willems 

Alain Cleyman 

Tereken 9I 

9100 Sint-Niklaas 

Belgium 

T: +32 3 77 63 864 

F: +32 3 77 73 303 

willems.herman@telenet.be 

     

Denmark     

Plesner - Law Firm Christian Dalgaard Sanning 

Pernille Bigaard 

Amerika Plads 37 

2100 Copenhagen 

Denmark 

T: +45 33 12 11 33 

F: +45 33 12 00 14 

 

cds@plesner.com 

     

France     

Me Chavane de Dalmassy Madame Ricard 

 

20 Avenue de l'Europe 

78000 Versailles 

France 

T: +33 1 39 02 06 77  
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Country Trustee/Administrator/ 

Contactperson 

Address Telephone/Fax Email 

Germany     

CMS Hasche Sigle Joachim Kühne Barckhausstr. 12-16  

60325 Frankfurt am Main 

Germany 

T +49 69 71 70 13 00  

T +49 69 71 70 10  

F +49 69 71 70 13 67  

F +49 69 71 70 14 04 10 

joachim.kuehne@cms-hs.com 

     

Italy     

Studio Zito Antonio Zito Via Boccaccio 4  

20123 Milano  

Italy 

T +39 2 48 16 893 

F +39 2 48 01 49 73 

antonio.zito@studioazito.com 

 

     

Japan     

Abe, Ikubo & Katayama Masahiro Otsuki Fukuoka Building 9th Floor  

8-7 Yaesu, 2-Chome 

Chuo-ku, Tokyo 104-0028 

Japan 

T: +81 3 32 73 26 00 

F: +81 3 32 73 20 33  

 

otsuki@aiklaw.co.jp 

     

The Netherlands     

CMS Derks Star Busmann N.V. Marcel Groenewegen Amstelplein 8A  

1096 BC Amsterdam 

The Netherlands 

T: +31 20 301 64 16 

F: +31 20 301 63 30 

marcel.groenewegen@cms-dsb.com 

     

  

mailto:joachim.kuehne@cms-hs.com
mailto:antonio.zito@studioazito.com
mailto:otsuki@aiklaw.co.jp
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Country Trustee/Administrator/ 

Contactperson 

Address Telephone/Fax Email 

Norway     

Grette Torgeir Myrstad 

Secretary: Anette Gjerding 

Filipstad Brygge 2 

P.O. Box 1397 Vika 

NO-0114 Oslo 

Norway 

T: +47 93 25 83 39 tomy@grette.no 

     

United Kingdom     

Baker Tilly Restructuring & Recovery LLP David Taylor Davidson House 

Forbury Square 

Reading, RG1 3EU 

United Kingdom 

T: +44 11 89 53 03 50 

Direct: +44 11 89 53 03 55 

M: +44 78 55 23 11 03 

F: +44 11 89 53 03 51 

david.r.taylor@bakertilly.co.uk 

     

U.S.A.     

John Hargrave Associates John Hargrave 117 Clemens Bridge Road 

Barrington, New Jersey 

08007 

U.S.A. 

 

T: +1 856 208 6969 

 

 

     

 

http://www.grette.no/en/people/anette-gjerding/
mailto:tomy@grette.no
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FINANCIEEL VERSLAG 21-11-2014

Naam Swets & Zeitlinger Group B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 0,00 0,00

Banksaldi 12.698,00 0,00

12.698,00

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst intercompany vorderingen 0,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Boedeldebiteuren 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,00 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 12.698,00 0,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator 0,00 0,00

Algemene faillissementskosten 0,00 0,00

Totaal 0,00 0,00

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 12.698,00

B. Reeds betaalde boedelkosten 0,00

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 12.698,00

1

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/13/14/525F
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FINANCIEEL VERSLAG 21-11-2014

Naam Swets Information Services B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 0,00 0,00

Banksaldi 811.596,58 0,00

811.596,58

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst intercompany vorderingen 0,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 1.413,62 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

1.413,62

Boedeldebiteuren 759,52 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

759,52

4. Overige baten

Boedelbijdragen 604.416,08 85.110,74

Rente 0,00 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 900.000,00 0,00

Kruisposten 275.094,88 0,00

Totaal 2.593.280,68 85.110,74

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator 0,00 0,00

Algemene faillissementskosten -154.537,94 -27.143,97

Kosten instandhouden ICT/debiteurenincasso -109.752,81 -18.983,09

Kosten afwikkeling buitenlandse entiteiten -57.576,86 0,00

Totaal -321.867,61 -46.127,06

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 2.593.280,68

B. Reeds betaalde boedelkosten -321.867,61

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 2.271.413,07

1

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/13/14/517F
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FINANCIEEL VERSLAG 21-11-2014

Naam Jongbloed Information Services B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 0,00 0,00

Banksaldi 544.839,38 0,00

544.839,38

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst doorstart Jongbloed 280.000,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 353.661,53 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

353.661,53

Boedeldebiteuren 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,00 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 1.178.500,91 0,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator 0,00 0,00

Algemene faillissementskosten -6.133,33 -153,99

Totaal -6.133,33 -153,99

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 1.178.500,91

B. Reeds betaalde boedelkosten -6.133,33

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 1.172.367,58

1

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/09/14/717F
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FINANCIEEL VERSLAG 21-11-2014

Naam Accucoms B.V.

curator

Rechter-commissaris

Insolventienummer

Verslag nummer

A. Baten Incl. BTW BTW

€ €

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld 0,00 0,00

Banksaldi 124.586,70 0,00

124.586,70

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand 0,00 0,00

Opbrengst inventaris 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst voorraden / onderhanden werken 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Opbrengst goodwill / IE rechten 0,00 0,00

Opbrengst deelnemingen 0,00 0,00

Opbrengst doorstart Accucoms 210.000,00 0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement 0,00 0,00

Af: rechten van derden 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

Boedeldebiteuren 0,00 0,00

Af: kosten 0,00 0,00

0,00

4. Overige baten

Boedelbijdragen 0,00 0,00

Rente 0,00 0,00

Restitutie belastingdienst pre faillissement 0,00 0,00

Boedelkrediet 0,00 0,00

Kruisposten 0,00 0,00

Totaal 334.586,70 0,00

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator 0,00 0,00

Algemene faillissementskosten -2.331,12 -57,47

Totaal -2.331,12 -57,47

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten 334.586,70

B. Reeds betaalde boedelkosten -2.331,12

Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte 0,00

Saldo boedelrekening 332.255,58

1

mr. J.L.M. Groenewegen

mr. I.M. Bilderbeek

C/09/14/716F


