
 

 

29 mei 2017 

 

Beste Wereldwinkelier, 

Laatste reddingspoging 

Eerder informeerde ik u per brief van 9 maart 2017 en van 11 mei 2017 over de nijpende financiële situatie van 
de cadeaubonnen. Op basis van voortschrijdend inzicht wil ik u een ultiem voorstel doen. In de ogen van het 
bestuur van de SLWC is het de minst slechte mogelijkheid om de problematiek intern te houden, consumenten 
en winkelbezoekers er niet mee lastig te vallen en de problematiek niet in de media terecht te laten komen 
met alle nadelige imago problemen voor ons allen van dien. Het alternatief, faillissement, heb ik u in de 
eerdere brieven gemeld.    

SLWC is thans niet in staat om de schulden bij de crediteuren, waaronder wereldwinkels te voldoen. Op dit 
moment bedragen de openstaande schulden, uit hoofde van ingeleverde cadeaubonnen door wereldwinkels 
circa € 220.000. Daarnaast zijn er aan SLWC leningen verstrekt door wereldwinkels (3 maanden later 
uitbetaling), Icco, Clement Holding, LVWW en een private partij.  
 

Scenario 1 Faillissement 

Bij een faillissement zal na aftrek van de kosten van de curator naar verwachting voor alle crediteuren niets tot 
weinig overblijven. Alle crediteuren, waaronder de Wereldwinkels, moeten dan (vrijwel) alles van het tegoed 
afschrijven. Dit geldt ook voor de lening-verstrekkers. De omvang van de eventuele uitbetaling en het tijdstip 
van uitbetalen, dat op zich kan laten wachten, is dan aan de curator.  
Voordelen van dit scenario 
De historische erfenis van de cadeaubonnen uit het tijdperk ‘Fairsupport’ kunnen we achter ons laten. Er zijn 
geen toekomstige claims meer op cadeaubonnen door consumenten. Er ontstaat een mogelijkheid om na 
verloop van tijd een nieuwe cadeaukaart te introduceren.  
Nadelen van dit scenario 
Alle crediteuren, waaronder de Wereldwinkels, krijgen naar verwachting (vrijwel) niets van de openstaande 
tegoeden uitgekeerd. De in de markt uitstaande cadeaubonnen zijn niet meer inwisselbaar, hetgeen tot 
verminderd winkelbezoek door consumenten zal leiden. De situatie is niet uit de media te houden. Hierdoor 
zullen nog meer consumenten Wereldwinkels mijden. Een ieder kan bedenken wat de gevolgen van deze 
negatieve publiciteit kunnen zijn.       

 
Scenario 2 Reddingspoging 

Is er dan nog een reddingspoging denkbaar? Mede door de onvoldoende respons op het keuzeformulier zijn 
eerdere voorstellen en berekeningen inmiddels achterhaald. Ook blijkt dat door het nodige tijdsbeslag, terwijl 
alle partijen druk bezig waren met de laatste loodjes in de oplossing, de beoogde samenwerking door een van 
importeurs op het laatste moment is opgezegd. Dat betreuren wij.  
Het bestuur heeft, na consultatie in de markt, een laatste oplossing kunnen bedenken. Ook dit is geen ideale 
oplossing, maar naar de indruk van het bestuur van de SLWC, één met de minste schade. Deze oplossing doet 
maximaal appél op de solidariteit van de sector. Vele betrokken partijen leveren een bijdrage, ook de lening- 



 

 

verstrekkers en vooral sommige leveranciers. Indien één of enkele crediteuren dit niet willen, ontstaat vanzelf 
scenario 1.         

Voorstel voor oplossing 
Het voorstel gaat uit van een duurzaam model waarbij er weer een buffer wordt opgebouwd tussen verkopen 
en retouren. Alleen hierdoor kan er zekerheid ontstaan dat na enkele jaren ontvangen bonnen altijd kunnen 
worden ingeleverd en in geld worden uitgekeerd. 
Het voorstel gaat uit van het betalen met cadeaubonnen bij aanschaf van artikelen (‘Bon voor Handel’). Er is 
gekozen voor één simpel model voor de uitstaande tegoeden (2015/2016) en de toekomstige (2017 en verder) 
in te leveren geregistreerde cadeaubonnen. Er kan 20% van de rekening van de ingekochte artikelen met 
cadeaubonnen worden betaald bij een speciale bestelsite. Fair Green Concepts verschaft deze mogelijkheid 
middels een voucher die later met SLWC wordt verrekend. Bij Fair Green Concepts zijn er meer dan 3000 
verschillende producten te bestellen van een groot aantal importeurs. Via de bestelsite wordt geregistreerd 
hoeveel opgenomen is van de cadeaubonnen tegoeden. Zodra de tegoeden zijn verbruikt vervalt deze actie 
voor de desbetreffende Wereldwinkel. 
Parallel hieraan wordt met de verkopen van de cadeaubonnen na het akkoord een buffer door SLWC 
opgebouwd. Zodra deze buffer groot genoeg is om verschillende tussen retouren en verkopen op te vangen,  
wordt Fair Green Concepts betaald voor de ingenomen cadeaubonnen, met rente. Pas daarna worden de 
lening-verstrekkers betaald. Zodra alles is afgerekend en de buffer nog steeds groot genoeg is, mogelijk na circa 
3 à 4 jaren, wordt het systeem verlaten en worden de ingeleverde cadeaubonnen weer direct (zonder 3 
maanden termijn) contant betaald zoals vanouds. De zekerheid van betaling van cadeaubonnen wordt zo 
verschaft door Fair Green Concepts samen met SLWC. 
Er wordt een ondergrens ingebouwd mocht de verkopen van de cadeaubonnen ondanks geboden zekerheden, 
onvoldoende plaats vinden. Over de meer gedetailleerde uitwerking van de constructie, ontvangt u op uiterlijk 
6 juni 2017 een uitgebreid schrijven.        

Deze oplossing wordt gecombineerd met de introductie van cadeaubonnen met een beperkte looptijd, waar al 
mee is gestart. Tevens overwegen we een omwisseling van in de markt aanwezige cadeaubonnen voor bonnen 
met een beperkte looptijd. Ook onderzoeken we nog een versnelde introductie van een nieuwe giftcard 
(schone lei) die dan de oude bonnen gaat vervangen. Zodra hiervoor wordt gekozen, afhankelijk van het succes 
van het in deze brief genoemde voorstel, zult u hierover nader bericht krijgen.       

Voordelen van dit scenario 
De voordelen van dit scenario zijn dat de cadeaubonnenproblematiek niet bij consumenten/houders van 
cadeaubonnen terecht hoeft te komen. Ook verwachten we geen/beperkte aandacht in de media. Geen onrust 
in de markt en geen directe bedreiging voor minder klantenbezoek en wegvallen van winkels. Kortom de 
problematiek wordt voor het verleden en de toekomst intern opgelost op basis van solidariteit van de sector en 
aan de hand van een simpel model.  
Tevens lossen we de erfenis van de cadeaubonnen op. Het levert naar verwachting de winkels/de crediteuren 
veel meer op als in scenario 1.  
ICCO, Clement Holding, LVWW en een private lening-verstrekker steunen scenario 2.   
Nadelen van dit scenario 
Dit scenario kan alleen als alle crediteuren/wereldwinkels hieraan meewerken, niemand uitgezonderd. Alle 
crediteuren accepteren het model om deze problematiek geleidelijk op te lossen. De verwachting is dat diverse 
winkels zullen stoppen met het verkopen en innemen van cadeaubonnen. Dit kan alsnog leiden tot ongewenste 
onrust in de markt. Winkels die geen geregistreerde cadeaubonnen (meer) verkopen, kunnen geen gebruik 
maken van deze regeling, met uitzondering van het eventuele geregistreerde openstaande tegoed.     
 



 

Verplichte reactie 

Wilt u deze brief gebruiken om uw reactie kenbaar te maken voor of uiterlijk op dinsdag 6 juni 2017. 
Het bestuur SLWC besluit op 7 juni, na telling van de ontvangen reacties. 
  
Onze Wereldwinkel ………………………… kiest wel/niet voor scenario 2. 
 
Het NIET of NIET TIJDIG reageren op het voorstel in deze brief moet door het bestuur worden opgevat dat u 
NIET instemt met scenario 2. Alsdan is het bestuur gedwongen over te gaan tot scenario 1 Faillissement.  
Dit standpunt wordt ingegeven door de uiterst beperkte tijd die nog beschikbaar is om te handelen.  

Uw antwoord op deze brief (verplichte reactie) kan worden gestuurd naar: 
bestel@wereldwinkelcadeaubon.nl 

Bij het opstellen van deze keuze heeft het bestuur overleg gehad met een insolventie-advocaat. Het bestuur 
ziet deze keuze als enige mogelijke oplossing. Over deze keuze kan niet met het bestuur van gedachte worden 
gewisseld. Ook LvWW kan hier geen nadere informatie over geven.  Voor scenario 2, indien daarvoor wordt 
gekozen, ontvangt u na besluit van het bestuur van de SLWC een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering.  
 

Besluit 

Het bestuur van de SLWC wil deze laatste poging aan alle Wereldwinkels en andere crediteuren voor leggen. De 
lening-verstekkers zijn positief over scenario 2. Het is nu aan de Wereldwinkels zelf om een oordeel te vellen 
over het oplossen van deze problematiek. Mochten de Wereldwinkels/crediteuren het hier niet unaniem mee 
eens zijn, dan wordt het bestuur van de SLWC helaas, na hard werken om deze uiterst complexe problematiek 
uit het verleden oplosbaar te krijgen, gedwongen om zelf scenario 1 in te roepen. Aan u is het laatste woord 
om  solidair met elkaar de ongewenste negatieve consequenties, af te wenden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur SLWC 
 
Wim Hart (voorzitter) 
Alec Clement 
Michèl Evers  


