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FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Unlimited Sports Group B.V. ("USG") en haar gefailleerde
Nederlandse dochtervennootschappen, zie voor een
overzicht paragraaf 1.7. Dit faillissementsverslag is een
geconsolideerd verslag met betrekking tot alle genoemde
entiteiten.
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Curatoren

mr. A. van Hees en mr. J.E.P.A. van Hooff

Rechter-Commissaris

mr. C.H. Rombouts
(per 1-1-2021 opvolgend rechter-commissaris voor mr. I.M. Bilderbeek)

Activiteiten onderneming

(Groot)handel in sportartikelen, zie hieronder.

Omzetgegevens

Circa € 250 miljoen in 2014

Personeel

2.145

Verslagperiode

16 april t/m 18 augustus 2021

Bestede uren in verslagperiode

130,90 uur

Bestede uren Totaal

4.881,90 uur
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1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
Verslag 1:
Unlimited Sports Group B.V. ("USG") is de moedermaatschappij en financiële holding van
de groep entiteiten die tezamen de Unlimited Sports Group ("USG Groep") vormen.
Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel bestaat USG sinds 31 juli 2006.
De USG Groep houdt zich voornamelijk bezig met de wholesale en retail van sport,
lifestyle, en outdoor gerelateerde artikelen. Zij heeft verschillende dochtervennootschappen
in verschillende landen en is onder meer bekend van de merken Perry Sport en Aktiesport.
De USG Groep exploiteerde ongeveer 350 winkels, deels shop-in-shop ("SiS") en hield
zich bezig met de groothandel en de uitbating van eigen merken (waaronder Tenson en
Wildebeast) en diverse licenties van andere bekende merken (waaronder Fila, Le Coq
Sportif, INQ en Ellesse). De USG Groep was actief in verschillende landen waaronder
België en Luxemburg (Primo winkels), Zweden, Denemarken (Tenson), Duitsland
(groothandel) en Hong Kong (sourcing office).
Het statutaire bestuur van USG is per datum faillissement als volgt samengesteld:

1.2.

-

Jos Gillebaard (bestuurder, zelfstandig bevoegd, CEO);

-

Jerry George (gezamenlijk bevoegd, CFO);

-

Pascal Kouwenhoven (gezamenlijk bevoegd, Head of USG Brands).

Winst en verlies
Verslag 1:
Bij de Kamer van Koophandel zijn de geconsolideerde jaarrekeningen over de jaren 2006
tot en met 2014 gedeponeerd. Over het boekjaar 2013 bedroeg het resultaat € 1.169.000
positief en over 2014 € 659.000 negatief.

1.3.

Balanstotaal
Verslag 1:
Ultimo 2013 bedroeg het balanstotaal van USG € 188.478.000, en ultimo 2014
€ 186.942.000 (steeds geconsolideerd).
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1.4.

Lopende procedures
Verslag 1:
Een overzicht van lopende procedures volgt in het volgende verslag.
Verslag 2:
Er liep ten tijde van het faillissement een procedure tegen franchisenemers van TOS.
Verslag 3:
De vorderingen op franchisenemers van TOS vallen onder het pandrecht van de Banken.
Zoals in paragraaf 4.1 van de eerdere faillissementsverslagen is toegelicht, hebben de
banken Mirus ingeschakeld voor de incasso van de vorderingen waaronder dus ook de
vorderingen op franchisenemers van TOS. Curatoren zijn in overleg met Mirus over het al
dan niet voortzetten van deze procedures.
Verslag 4:
In de afgelopen periode is er overleg geweest tussen Mirus, namens de banken, en de
advocaat van de franchisenemers over een mogelijke regeling. Met machtiging van de
rechter-commissaris, hebben curatoren Mirus gemachtigd om bepaalde regelingen te
treffen met de franchisenemers.

1.5.

Verzekeringen
Verslag 1:
De curatoren hebben de door de USG Groep via Aon afgesloten verzekeringen
geïnventariseerd. Een belangrijk deel van de desbetreffende verzekeringen is door
curatoren gecontinueerd met het oog op de (tijdelijke) voortzetting van de onderneming
gedurende een gedeelte van de verslagperiode.
Verslag 2:
In de afgelopen periode is een groot aantal verzekeringen beëindigd omdat deze niet langer
nodig waren na de overdracht van de onderneming aan de doorstarter Sports Unlimited
Retail (hierna ook "SUR" te noemen). De overige verzekeringen zullen naar verwachting in
de komende periode kunnen worden beëindigd.
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Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode zijn alle nog lopende verzekeringen opgezegd.

1.6.

Huur
Verslag 1:
Per datum faillissement was de USG Groep partij bij circa 200 huurovereenkomsten,
waarvan circa 190 overeenkomsten betrekking hadden op de huur van winkels en de
overige overeenkomsten op de huur van enkele magazijnen, kantoren en showrooms.
De USG Groep had reeds vóór datum faillissement circa 15 huurovereenkomsten
opgezegd. De opzegtermijn van deze overeenkomsten liep nog per datum faillissement.
Na datum faillissement hebben curatoren 55 huurovereenkomsten opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dit betrof met name winkels die
door het management van de USG Groep werden aangemerkt als winkels met een
negatieve bijdrage. Het was niet te verwachten dat voor de overname van deze winkels
belangstelling bestond.
Na datum faillissement hebben circa 50 verhuurders de met hen aangegane
huurovereenkomst opgezegd tegen een opzegtermijn van drie maanden. Curatoren hebben
deze verhuurders laten weten dat zij voornemens waren de verhuurde winkel over te dragen
en in geval van een overname de opzegging zou worden aangevochten.
De totale huurlasten van bovengenoemde huurovereenkomsten bedroegen per datum
faillissement circa € 2,2 miljoen per maand. Op dat moment bestond reeds een
huurachterstand van circa € 2,8 miljoen. De totale huurlasten vanaf datum faillissement tot
20 maart 2016 bedroegen in totaal circa € 2,3 miljoen.
Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren veel tijd moeten besteden aan contacten
met verhuurders. Gelet op de grote haast waarmee de transactie met SUR moest worden
gesloten en geïmplementeerd, was een transitieperiode onvermijdelijk. De enige manier om
vanuit een faillissementssituatie de onderneming als zodanig aan SUR over te dragen, was
SUR de feitelijke macht te geven over de winkels en SUR aldus in staat te stellen om de
winkels voort te zetten. De tijd voorafgaand aan de transactie was te kort voor SUR om een
enigszins normaal due diligence onderzoek te doen. Zij kon daarom pas ná de transactie
gaan beoordelen welke winkels zij wil voortzetten. Uiteraard was de tijd ook te kort voor
SUR om vóór de transactie overeenstemming te bereiken met de verhuurders van de circa
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190 panden over een voortzetting van de huurrelatie. Curatoren en SUR zijn
overeengekomen dat SUR na het sluiten van de koopovereenkomst in overleg zou treden
met de verhuurders van de winkels die zij wilde voortzetten om daarover met die
verhuurders tot overeenstemming te komen. Indien geen overeenstemming zou kunnen
worden bereikt, zouden curatoren op verzoek van SUR indeplaatsstelling van SUR
vorderen of de huur opzeggen. In het geval een indeplaatsstelling via de rechter zou moeten
worden afgedwongen, zijn ten aanzien van een aantal voor SUR cruciale winkels afspraken
gemaakt over een door haar aan de boedel te betalen additionele vergoeding in het geval de
door curatoren gevorderde indeplaatsstelling zou worden toegewezen. Daarnaast is met
SUR afgesproken dat zij de boedel een vergoeding zou betalen voor onder meer het
gebruik van de panden. Verder is met SUR overeengekomen dat zij, bij gebreke van een
nieuwe overeenkomst of indeplaatsstelling, de winkels ontruimd en bezemschoon zal
opleveren bij het eindigen van haar gebruik.
Inmiddels is SUR met de verhuurders van 157 winkels een nieuwe huurovereenkomst
aangegaan of heeft zij de bestaande huurovereenkomst overgenomen. Dat aantal is hoger
dan curatoren kort na datum faillissement hadden verwacht. Zoals in het vorige verslag
werd vermeld, hebben curatoren in de eerste weken na faillissement 55
huurovereenkomsten opgezegd, met name omdat de desbetreffende winkels door het
management werden aangemerkt als winkels met een negatieve bijdrage waarvoor naar
verwachting geen belangstelling zou bestaan. SUR blijkt een groot aantal van deze winkels
toch (al dan niet tijdelijk) voort te zetten.
De verhuurders van een aantal winkels waren aanvankelijk niet bereid om met SUR een
nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Er stond een kort geding geagendeerd waarin een
verhuurder ontruiming vorderde. Bovendien stond er een kort geding geagendeerd waarin
curatoren vooruitlopend op een uitspraak over een indeplaatsstellingsverzoek, van een
verhuurder vorderden om te gehengen en te gedogen dat SUR de exploitatie van de winkel
voortzette. Tot slot is er met de nodige kort gedingen gedreigd. Uiteindelijk zijn partijen in
alle gevallen tot een minnelijke regeling gekomen en zijn de kort gedingen niet
doorgegaan. Het bleek derhalve uiteindelijk niet nodig om indeplaatsstelling van SUR als
huurder via de rechter af te dwingen.
SUR heeft curatoren verzocht ermee in te stemmen dat SUR nieuwe huurovereenkomsten
aangaat met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016. Curatoren hebben hiermee ingestemd op
voorwaarde dat de desbetreffende huurovereenkomsten uiterlijk op 31 mei 2016 worden
aangegaan en curatoren uiterlijk op die datum een verklaring van de desbetreffende
verhuurders ontvangen dat deze de boedel uit alle verplichtingen ontslaan (waaronder de
verplichting tot ontruiming, de verplichting tot het in de oorspronkelijke staat brengen van
het gehuurde en de verplichting tot huurderving vanwege de met SUR overeengekomen
lagere huurprijs), behalve de verplichting tot betaling van huurpenningen tot 1 mei 2016.
Eind mei 2016 bleek dat SUR een groot aantal overeenkomsten had gesloten, maar dat het
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voor een aantal andere huurovereenkomsten niet haalbaar was om deze voor het verstrijken
van de deadline aan te gaan. SUR verzocht curatoren om de deadline op te rekken.
Curatoren waren hier niet zonder meer toe bereid, om ten minste twee redenen. In de eerste
plaats wilden curatoren SUR een incentive geven om met de nodige spoed tot
overeenkomsten te komen met alle verhuurders opdat de transitieperiode niet langer dan
nodig zou duren. In de tweede plaats heeft de boedel een financieel belang: door de
terugwerkende kracht is SUR over een kortere periode een gebruiksvergoeding aan de
boedel verschuldigd. Curatoren zijn daarom met SUR overeengekomen dat zij een
vergoeding van € 250.000 zal betalen voor een verlenging van de deadline tot en met 30
juni 2016. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de gebruiksvergoeding die SUR
zonder terugwerkende kracht verschuldigd zou zijn geweest over de maand juni. SUR heeft
de vergoeding inmiddels betaald.
SUR heeft inmiddels 43 winkels ontruimd.
De verwachting is dat SUR in de komende weken met de resterende verhuurders tot een
regeling komt over hetzij ontruiming van het pand hetzij een voortzetting van de
huurrelatie met SUR.
Verslag 3:
Curatoren hebben SUR in de afgelopen verslagperiode herhaaldelijk gemaand om
voortgang te maken met het afwikkelen van de laatste huurovereenkomsten. Dit heeft het
gewenste resultaat gehad. Momenteel loopt er nog één huurovereenkomst, die curatoren op
18 november 2016 per 18 februari 2017 hebben opgezegd. Recent kwam op dat er met
betrekking tot een kleine opslagruimte (met een jaarhuur van circa € 2.000) mogelijk nog
een huurovereenkomst loopt; SUR zou die over willen nemen. Curatoren doen hier nader
onderzoek naar. Met betrekking tot alle andere winkels geldt dat SUR ofwel een nieuwe
huurovereenkomst ter zake heeft gesloten of de bestaande huurovereenkomst heeft
overgenomen ofwel de panden heeft ontruimd. SUR heeft momenteel 150 winkels van
Aktiesport en Perry Sport (al dan niet tijdelijk) voortgezet.
Verslag 4:
Van de winkels die SUR tijdelijk had voortgezet zijn de meeste inmiddels gesloten. Thans,
meer dan 14 maanden na het faillissement, zijn er nog 100 winkels open. Het gaat
voornamelijk om de grotere winkels van Aktiesport en Perry Sport die SUR voortzet.
Verslag 6:
Inmiddels opent SUR ook nieuwe winkels van Aktiesport en Perry Sport.

(6)

1.7.

Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Op 22 februari 2016 heeft USG bij de Rechtbank Amsterdam een verzoek tot het verlenen
van surseance van betaling ex artikel 214 Fw ingediend omdat zij op dat moment voorzag
dat zij niet met het betalen van haar opeisbare schulden kon voortgaan. Nog diezelfde dag
is door de Rechtbank Amsterdam voorlopig surseance van betaling verleend, met
benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en mr. A. van Hees tot
bewindvoerder.
Op 23 februari 2016 constateerde de bewindvoerder dat het onwenselijk zou zijn om de
surseance van betaling voort te zetten en verzocht hij de Rechtbank Amsterdam op grond
van artikel 242 lid 1 aanhef onder 5 Fw om de surseance in te trekken onder gelijktijdige
faillietverklaring van USG. De bewindvoerder constateerde dat op de onderneming
verlieslatend was en dat de middelen ontbraken om aan de lopende verplichtingen te
kunnen voldoen. Er was ook geen plan of reële mogelijkheid om financieringen aan te
trekken of USG te laten overnemen. Een andere oplossing bleek ook niet tot de
mogelijkheden te behoren. De bewindvoerder heeft zijn voornemen aan USG voorgelegd
en zij steunde dit verzoek.
Op 23 februari 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam het faillissement van USG
uitgesproken met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en mr. A.
van Hees tot curator. De Rechtbank Amsterdam gelaste in het vonnis van faillietverklaring
eveneens een afkoelingsperiode tot en met 23 april 2016.
In samenhang met het faillissement van USG, is het faillissement uitgesproken van de
volgende vennootschappen die onderdeel uitmaken van de USG Groep, telkens met
benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en mr. A. van Hees tot curator:
i.

525 Victories B.V. (C/13/16/96 F);

ii.

Aktiesport B.V. (C/13/16/78 F);

iii.

Aktiesport Holding B.V. (C/09/16/115 F);

iv.

Aktiesport Retail B.V. (C/09/16/118 F);

v.

Aktiesport Trading B.V. (C/09/16/116 F);

vi.

AT Sportswear Distribution B.V. (C/13/16/109 F);

vii.

Cars Footwear International B.V. (C/13/16/108 F);
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viii.

DB Licensing B.V. (C/13/16/111 F);

ix.

Eredita Sports B.V. (C/13/16/106 F);

x.

FL Sports B.V. (C/13/16/104 F);

xi.

FL Sport Scandinavia B.V. (C/13/16/105 F);

xii.

Footwear International Distribution B.V. (C/13/16/110 F);

xiii.

High Tide B.V. (C/13/16/93 F);

xiv.

Norsk Sport B.V. (C/13/16/91 F);

xv.

Perry Sport B.V. (C/13/16/77 F);

xvi.

Retail Ventures B.V. (C/13/16/184 F)

xvii.

Ruby Point Real Estate B.V. (C/13/16/90 F);

xviii.

SC Sport B.V. (C/13/16/99 F);

xix.

SL Services B.V. (C/13/16/95 F);

xx.

SL Services Holding B.V. (C/13/16/94 F);

xxi.

SL Services Loyalty B.V. (C/09/16/117 F);

xxii.

Sport Illimitato Gruppo B.V. (C/13/16/98 F);

xxiii.

Sports & Teamwear Benelux B.V. (C/13/16/101 F);

xxiv.

Sportsgear Unlimited B.V. (C/13/16/97 F);

xxv.

Squadra Italia B.V. (C/13/16/100 F);

xxvi.

Studio 23 B.V. (C/09/16/119 F);

xxvii.

Teamsport B.V. (C13/16/76 F);

xxviii.

Teamsport Holding B.V. (C/13/16/92 F);

xxix.

Time Out Footwear B.V. (C/13/16/88 F);

xxx.

Time Out Sport Licenties B.V. (C/08/16/102 F);
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xxxi.

Time Out Sport Winkels B.V. (C/08/16/103 F);

xxxii.

Time Out Unlimited B.V. (C/13/16/89 F);

xxxiii.

USG Sourcing B.V. (C/13/16/102 F);

xxxiv.

Valsport International B.V. (C/13/16/112 F);

xxxv.

Venn B.V. (C/13/16/107 F); en

xxxvi.

Ven III B.V. (C13/16/103 F).

Bij beschikking van 18 maart 2016 is mr. J.E.P.A. van Hooff als tweede curator naast mr.
A. van Hees benoemd in voornoemde faillissementen.
Uit de gesprekken die curatoren met het bestuur en derden hebben gevoerd over de
mogelijke oorzaak van het faillissement komt naar voren dat het faillissement een gevolg
lijkt te zijn van een samenloop omstandigheden. De eerste is de slechte retailmarkt. Hoewel
de USG Groep het relatief goed deed heeft ook zij geleden onder de slechte
marktomstandigheden van de afgelopen jaren. De USG Groep had bovendien in totaal circa
139 SiS in V&D warenhuizen en in winkels van Scapino. Zoals bekend is V&D ultimo
december 2015 in staat van faillissement verklaard en moesten de curatoren van V&D de
warenhuizen sluiten. Daarmee gingen 11 SiS van de groep verloren. Vrijwel gelijk met
V&D failleerde ook Macintosh Retail Group met een aantal winkelformules waaronder
Scapino. De Macintosh Retail Group voorzag de USG Groep van 128 Aktiesport SiS's in
Scapino winkels. Bovendien was de Macintosh Retail Group een belangrijke afnemer van
de USG Groep. De Scapino-winkels zijn door de heer H. Ziengs, een retailer actief in de
schoenenbranche, uit het faillissement van Scapino gekocht. Op donderdag 18 februari
2016 liet Ziengs aan USG Groep weten dat hij niet verder wilde gaan met de 128 SiS van
Aktiesport. De groep heeft dit de dag daarop aan het haar financierende bankenconsortium
(Rabobank U.A. ("Rabobank") als leider, met verder ING N.V. ("ING"), Deutsche Bank
AG ("Deutsche Bank") en Bank of America Merrill Lynch Limited ("BoAML") (hierna
gezamenlijk de "Banken") moeten melden. Dit consortium heeft vervolgens op zondag 21
februari 2016 laten weten de kredietverlening te stoppen en alle rekeningen van de groep
bevroren.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal naar verwachting in de tweede
helft van 2016 een aanvang nemen.
Verslag 3:
In de afgelopen periode is er in opdracht van curatoren een quick scan uitgevoerd van de
administratie van USG c.s. Deze quick scan is vrijwel afgerond. De curatoren zullen het
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oorzakenonderzoek in de komende verslagperiode vervolgen.
Verslag 4:
De quick scan is in de afgelopen periode afgerond. Op basis daarvan zullen curatoren in de
komende verslagperiode interviews met een aantal betrokkenen gaan starten.
Verslag 5:
Curatoren zullen in de komende periode het oorzakenonderzoek vervolgen.
Verslag 6:
Curatoren zullen in de komende periode het oorzakenonderzoek vervolgen.
Verslag 7:
Curatoren zullen in de komende periode het oorzakenonderzoek vervolgen.
Verslag 8:
Het onderzoek van curatoren naar de oorzaak van het faillissement heeft tot de conclusie
geleid dat het faillissement is veroorzaakt door de hiervoor genoemde samenloop van
omstandigheden, te weten de slechte retailmarkt en de kort op elkaar volgende
faillissementen van V&D en Scapino, waardoor er 139 shop-in-shops van de USG Groep
verloren gingen. Het werkkapitaal van USG stond al langer onder druk, opnieuw vanwege
de slechte retailmarkt en als gevolg daarvan tegenvallende verkopen, en vanwege
veranderende vraag. Curatoren zijn bij hun onderzoek niet gestuit op aanwijzingen voor
materiële onregelmatigheden, wat maakt dat een verder onderzoek niet gerechtvaardigd is.
2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement
Verslag 1:
Bij de USG Groep waren ten tijde van het faillissement 2.145 werknemers in dienst.

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
Verslag 1:
Ultimo 2015 waren er 2.125 werknemers in dienst bij de USG Groep.
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2.3.

Datum ontslagaanzegging
Verslag 1:
Na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris, hebben de
curatoren bij brief van 1 maart 2016 alle arbeidsovereenkomsten van de werknemers van
de gefailleerde vennootschappen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van zes
weken opgezegd (conform art. 40 Fw). Hun laatste werkdag in dienst van de gefailleerde
vennootschappen is in de meeste gevallen 12 april 2016.
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een oorspronkelijk overeengekomen
einddatum in de maanden februari en maart hebben de curatoren (al dan niet na een korte
verlenging) van rechtswege laten eindigen. Een opzegging was in deze gevallen niet nodig.
Voorts zijn de arbeidsovereenkomsten van zes Belgische werknemers van SL Services
B.V. en twee Zweedse werknemers van Teamsport B.V. beëindigd met inachtneming van
de toepasselijke lokale arbeidsrechtelijke voorschriften. De curatoren hebben zich hierover
laten adviseren door Belgische en Zweedse advocaten.
Verslag 2:
Curatoren hebben in de afgelopen periode de arbeidsrelatie met zeven werknemers
voortgezet. Ten aanzien van een van hen is de opzegtermijn verlengd en de zes anderen
hebben een tijdelijk arbeidscontract gekregen. Deze werknemers (hierna ook aangeduid als
het "boedelteam") hebben curatoren ondersteund bij de afwikkeling van de boedel, het
voeren van de boedeladministratie, het verifiëren van aangemelde vorderingen en het
beantwoorden van vragen van oud-werknemers.
Inmiddels is de arbeidsovereenkomst van zes van de zeven werknemers geëindigd. De
arbeidsovereenkomst van de zevende werknemer eindigt medio augustus. Curatoren
hebben een van de andere zes werknemers (de tax manager van USG) een nieuw tijdelijk
contract aangeboden omdat curatoren in de komende periode nog behoefte hebben aan
ondersteuning bij o.a. het doen van de BTW-aangifte over het tweede kwartaal.
Verslag 3:
De tax manager van USG is een nieuw tijdelijk contract aangeboden op oproepbasis. Op
onderdelen, met name met betrekking tot de BTW-aangifte en afwikkeling van diverse
buitenlandse entiteiten, hebben curatoren haar ondersteuning nog nodig.
Verslag 4:
Het lid van het boedelteam dat zich bezighield met personeelszaken is in de afgelopen
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periode een nieuw tijdelijk contract aangeboden op oproepbasis. Op onderdelen, met name
met betrekking tot werknemers die een hoger loon hadden dan de maximale uitkering van
het UWV (zie voor meer informatie het vervolg van dit hoofdstuk), hebben curatoren zijn
ondersteuning nog nodig.
Verslag 5:
Curatoren verwijzen naar hetgeen is vermeld in Verslag 3 en Verslag 4. Beide oudwerknemers verrichten op oproepbasis nog werkzaamheden voor curatoren.
Verslag 6:
Curatoren verwijzen naar hetgeen is vermeld in Verslag 3 en Verslag 4. Beide oudwerknemers verrichten op oproepbasis nog werkzaamheden voor curatoren.

Verslag 7:
Curatoren verwijzen naar hetgeen is vermeld in Verslag 3 en Verslag 4. Beide oudwerknemers verrichten op oproepbasis nog werkzaamheden voor curatoren.
Tevens hebben curatoren onder meer werkzaamheden verricht welke betrekking hebben
op vorderingen van enkele Belgische werknemers.
Verslag 8:
De curatoren hebben in de verslagperiode werkzaamheden verricht ten aanzien van onder
andere de beoordeling van vorderingen ingediend namens enkele Belgische werknemers.
Verslag 9:
De curatoren hebben in de verslagperiode werkzaamheden verricht ten aanzien van onder
andere de beoordeling van vorderingen ingediend namens enkele Belgische werknemers.
Verslag 11:
In de faillissementen van USG heeft het UWV de betaling van het loon van de werknemers
overgenomen op grond van de loongarantieregeling uit de Werkloosheidswet. Het loon dat
voor vergoeding door het UWV in aanmerking kwam was gemaximeerd op 150% van het
maximumdagloon. Werknemers die meer verdienden dan dit maximum hebben daarom
(rest)vorderingen, die bij de curator zijn ingediend. De curatoren hebben ten aanzien van
deze werknemers beoordeeld welk deel van hun (rest)vordering kwalificeert als
boedelvordering.
2.4.

Pensioenen
(12)

Verslag 2:
Er spelen twee kwesties rond pensioenen.
Met betrekking tot de zogeheten garantieregeling:
USG heeft bij de afschaffing van de VUT-regeling een garantieregeling (ook wel
inhaalpensioen genoemd) ingevoerd. Onder deze garantieregeling zijn aan bepaalde
werknemers extra pensioenaanspraken in het vooruitzicht gesteld. Deze aanspraken zijn
voorwaardelijk; alleen werknemers die tot hun pensioendatum in dienst blijven bij USG,
hebben daadwerkelijk recht op deze extra aanspraken. De opbouw van de garantieregeling
vindt pas plaats op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn
gefinancierd (d.w.z.: door USG als werkgever zijn ingekocht). De toepasselijke
regelgeving liet het kennelijk toe om de aanspraken in te kopen binnen een periode van 15
jaar na datum van toezegging, maar uiterlijk op de datum van pensionering. Het beleid van
USG was om tot het laatst mogelijke moment te wachten met de inkoop van de aanspraken.
Helaas hebben curatoren moeten vaststellen dat voor zes werknemers die al voor datum
faillissement uit dienst waren gegaan omdat hun (al dan niet vervroegde) pensioendatum
was bereikt, de garantieregeling ten onrechte en in strijd met de geldende regelgeving niet
is ingekocht. De vorderingen van deze zes oud-werknemers ter zake van de
garantieregeling zijn concurrente vorderingen in het faillissement (vgl. HR 24 januari 2003,
JOR 2003/72 (Niehe/Heidinga)). Deze werknemers zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Met een aantal werknemers zijn toelichtende gesprekken gevoerd. Met het UWV is
intensief gesproken over deze kwestie, maar de aanspraken van deze oud-werknemers op
de garantieregeling vallen niet onder de loongarantieregeling.
Twee werknemers hebben hun (al dan niet vervroegde) pensioenleeftijd na datum
faillissement, maar vóór het einde van de opzegtermijn van hun arbeidsovereenkomst
bereikt. Deze werknemers voldoen derhalve aan de voorwaarde die is verbonden aan de
aanspraken onder de garantieregeling. Curatoren zullen verder onderzoek doen naar de
status van deze aanspraken in het faillissement, meer specifiek is de vraag of het wel of
geen boedelschulden zijn. Na aanvankelijk een ander standpunt te hebben ingenomen, heeft
het UWV zich inmiddels op het standpunt gesteld dat de aanspraken van deze twee
werknemers wél onder de loongarantieregeling vallen. Curatoren zijn in overleg met het
UWV over de wijze waarop de financiering van de desbetreffende pensioenaanspraken
binnen het kader van de loongarantieregeling kan worden vormgegeven.
Daarnaast zijn er diverse werknemers die door het faillissement hun baan hebben verloren.
Zij zullen daardoor, buiten hun schuld, niet aan de voorwaarde kunnen voldoen dat zij op
de datum van hun (al dan niet vervroegde) pensioendatum bij USG werken. Daardoor komt
hen ook geen vordering in verband met de garantieregeling toe.
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Met betrekking tot de ontvlechting van het Retail Network pensioen/afkoop bufferdepot:
Tot aan de overname door USG, maakte Perry Sport samen met ketens als Kijkshop,
Scapino en Siebel deel uit van het Retail Network concern. Het pensioencontract dat deze
ketens hadden met Aegon blijkt nooit geheel te zijn ontvlochten. Daarover had Perry Sport
voor datum faillissement contact met Aegon. Er lag een overeenkomst ter ondertekening
klaar waaronder Perry Sport, mede in het kader van de ontvlechting, afstand zou doen van
een bufferdepot en een eenmalige indexatie ten behoeve van de deelnemers aan het
pensioen zou inkopen. Curatoren hebben advies ingewonnen over deze overeenkomst en
zullen hierover de komende periode een beslissing nemen.
Verslag 3:
Met betrekking tot de zogeheten garantieregeling:
In de afgelopen verslagperiode zijn via Aon bij Allianz kapitaalverzekeringen ingekocht
voor de twee personeelsleden die na datum faillissement, maar vóór het einde van de
opzegtermijn, hun (al dan niet vervroegde) pensioenleeftijd bereikten. Het UWV heeft de
koopsommen voor deze producten rechtstreeks aan Aon voldaan.
Met betrekking tot de ontvlechting van het Retail Network pensioen:
In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren advies gekregen over het nut, noodzaak
en risico's van het verlenen van de gevraagde medewerking aan de ontvlechting van het
Retail Network pensioen. Dit heeft tot een aantal vragen aan Aegon geleid. Curatoren zijn
hierover nu in gesprek met Aegon en verwachten in de komende verslagperiode een
definitief standpunt in te kunnen nemen.
Verslag 4:
Curatoren hebben van Aegon antwoorden ontvangen op hun vragen en daarover nader
advies ingewonnen. Dat advies zal naar verwachting op korte termijn beschikbaar zijn en
vervolgens zullen curatoren naar verwachting een definitief standpunt innemen.
Verslag 5:
Curatoren zijn in onderhandeling met Aegon over een aanpassing van de door Aegon
voorgestelde voorwaarden voor een ontvlechting van het Retail Networks pensioen.
Verslag 6:
Curatoren zijn met Aegon tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de ontvlechting
van het Retail Networks pensioen.
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Verslag 8:
De curatoren hebben in de verslagperiode werkzaamheden verricht ten aanzien van de
bestaande pensioenregeling bij ASR van Perry Sport.
Verslag 9:
De curatoren hebben in de verslagperiode werkzaamheden verricht ten aanzien van de
bestaande pensioenregeling bij ASR van Perry Sport, waarbij zich de mogelijkheid
voordoet om een eenmalige indexatie ten behoeve van de deelnemers te realiseren.
Curatoren hebben hierover advies ingewonnen en aan ASR laten weten positief te staan ten
opzichte van het door ASR gedane voorstel. Curatoren zijn thans in afwachting van een
reactie van ASR.
Verslag 10:
In de afgelopen verslagperiode is tussen curatoren en ASR een vaststellingsovereenkomst
gesloten ten aanzien van de bestaande pensioenregeling van Perry Sport bij ASR. In deze
vaststellingsovereenkomst is een eenmalige indexatie ten behoeve van de deelnemers
vastgelegd.
2.5.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Diverse besprekingen inzake opzeggingen van de arbeidsovereenkomsten, besprekingen
met het UWV, bestuderen stukken, opstellen opzeggingsbrieven en organiseren en
coördineren van verschillende bijeenkomsten om personeel te informeren.
Verslag 2:
Opstellen tijdelijke arbeidsovereenkomsten met boedelteam. Correspondentie en overleg
met UWV. Gesprekken met oud-werknemers. Schriftelijk en telefonisch beantwoorden van
vragen van werknemers en oud-werknemers. Opstellen van informatiebulletins voor
werknemers en oud-werknemers. Bestuderen van stukken in verband met de genoemde
pensioenkwesties, gesprekken met betrokkenen en het inwinnen van advies.
Verslag 3:
Opstellen arbeidsovereenkomst met overgebleven lid boedelteam. Correspondentie en
overleg met betrokken werknemers, Aon en SUR over garantieregeling pensioen.
Correspondentie en overleg met SUR, pensioenadvocaat en Aegon over Retail Network
pensioen. Beoordelen loonvorderingen Belgische werknemers.
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Verslag 4:
Opstellen arbeidsovereenkomst met het lid van het boedelteam dat zich bezighoudt met
personeelszaken. Correspondentie en overleg met SUR, de pensioenadvocaat die de boedel
adviseert en met Aegon over Retail Network pensioen. Beoordelen loonvorderingen
Belgische werknemers en overleg daarover met Belgische advocaat. Daarnaast had een
aantal werknemers van USG c.s. een salaris boven de maximale uitkering onder de
loongarantieregeling van het UWV. Voor dat meerdere hebben de desbetreffende
werknemers een boedelvordering. Curatoren zijn in kaart aan het brengen hoe hoog die
vorderingen zijn.
Verslag 5:
Bestuderen van het door de pensioenadvocaat uitgebrachte advies en correspondentie en
telefoongesprekken met Aegon.
Verslag 6:
Correspondentie met Aegon en Sport Unlimited Retail B.V.
Verslag 7:
Correspondentie en bestuderen diverse stukken inzake Belgische werknemers. Bestuderen
stukken inzake WIA-uitkeringen.
Verslag 8:
Correspondentie en bestuderen diverse stukken inzake Belgische werknemers. Bestuderen
stukken inzake pensioenen.
Verslag 9:
Correspondentie en bestuderen diverse stukken inzake Belgische werknemers. Bestuderen
stukken inzake pensioenen.
Verslag 10:
Correspondentie met ASR en de pensioenadviseur; bestuderen van de concept
vaststellingsovereenkomst met ASR. Finaliseren van de vaststellingsovereenkomst.
Verslag 11:
Beoordelen en vaststellen van het bedrag van de boedelvordering van personeelsleden van
wie het loon hoger was dan het bedrag dat door het UWV op basis van de
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loongarantieregeling werd overgenomen. Correspondentie hierover met deze
personeelsleden. Tevens correspondentie met een van de Belgische werknemers en de
Belgische Rijksdienst (kort gezegd: het Belgische UWV).
Verslag 13:
Nagaan op welke wijze de uitbetaling van de boedelvordering van personeelsleden van wie
het loon hoger was dan het bedrag dat door het UWV op basis van de loongarantieregeling
werd overgenomen, fiscaal dient te worden afgehandeld.
Verslag 14:
Overleg met de belastingdienst op welke wijze de uitbetaling van de boedelvordering van
personeelsleden van wie het loon hoger was dan het bedrag dat door het UWV op basis van
de loongarantieregeling werd overgenomen, fiscaal dient te worden afgehandeld. Curatoren
zijn nog in afwachting van de toegezegde reactie van de belastingdienst.
Correspondentie met een van de Belgische werknemers en de Belgische Rijksdienst ten
aanzien van de uitbetaling van de boedelvordering door curatoren.
Verslag 15:
Overleg met de belastingdienst op welke wijze de uitbetaling van de boedelvordering van
personeelsleden van wie het loon hoger was dan het bedrag dat door het UWV op basis
van de loongarantieregeling werd overgenomen, fiscaal dient te worden afgehandeld.
Curatoren zijn nog ondanks diverse aanmaningen nog steeds in afwachting van de
toegezegde reactie van de belastingdienst.
3.

ACTIVA
Onroerende zaken

3.1.

Beschrijving
Verslag 1:
Voor zover curatoren bekend staat er één pand op naam van de failliete vennootschappen.
Dit betreft een pand aan de Ambachtenstraat 10 te Ouderkerk aan de Amstel. Het pand
bestaat uit een magazijn en een kantoor. De WOZ-waarde van het pand was in 2015
€ 1.124.000.
Verslag 2:
De banken hebben principe-overeenstemming bereikt over de verkoop van dit pand.
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Verslag 3:
In de afgelopen verslagperiode is het pand verkocht en geleverd.
3.2.

Verkoopopbrengst
Verslag 1:
Op het pand rust een eerste recht van hypotheek ten gunste van de Banken. Curatoren
hebben de Banken gevraagd tot executie van het hypotheekrecht over te gaan en namens de
Banken is reeds toegezegd dat de executie wordt opgestart.
Verslag 3
De verkoopopbrengst van het pand aan de Ambachtenstraat 10 te Ouderkerk aan de Amstel
bedraagt € 835.000. Deze opbrengst is toegevallen aan de Banken op grond van het op het
pand rustende hypotheekrecht.

3.3.

Hoogte hypotheek
Verslag 1:
De hoogte van de hypothecaire inschrijving bedraagt € 88.000.000 in hoofdsom.

3.4.

Boedelbijdrage
Verslag 2:
€ 2.000 (curatoren hebben geen materiële verkoopinspanningen gedaan), maar curatoren en
de banken zijn het nog niet eens over de reikwijdte van de door de banken aan curatoren te
verstrekken vrijwaring.
Verslag 3:
€ 2.000. Curatoren zijn met de Banken tot overeenstemming gekomen over een vrijwaring
ter zake van eventuele aanspraken van de koper van het pand.

3.5.

Werkzaamheden
Verslag 2:
Beoordeling van de door de banken voorgelegde verkoopovereenkomst en overleg met de
banken over de boedelbijdrage en de reikwijdte van de door hen aan curatoren te geven
vrijwaring.
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Verslag 3:
Curatoren hebben in dit kader diverse (telefoon)gesprekken gevoerd met de betrokken
notaris, de banken en hun advocaat en met hen gecorrespondeerd. Curatoren hebben
uiteindelijk de door hen verlangde vrijwaring ontvangen. Vervolgens is het pand verkocht
en geleverd.
Bedrijfsmiddelen
3.6.

Beschrijving
Verslag 1:
Inventaris
De bedrijfsmiddelen van de USG Groep bestaan voornamelijk uit winkelinventaris en
kantoorinventaris.
Liquide middelen
Er werden door de USG Groep bankrekeningen aangehouden bij Rabobank, ING en ABN
AMRO N.V. ("ABN AMRO"). Het totale saldo per datum faillissement (23 februari 2016)
bedroeg circa € 5 miljoen negatief.

3.7.

Verkoopopbrengst
Verslag 1:
De inventaris van de Aktiesport SiS in de Scapino winkels is verkocht aan Scapino Retail
B.V. voor een bedrag van € 500.000.
De inventaris van de Aktiesport en Perry Sport winkels is verkocht aan Sport Unlimited
Retail B.V. (SUR) tezamen met de overige activa zoals goodwill en IE-rechten. Zie voor de
verkoopopbrengst paragraaf 6.7.
De kantoorinventaris van het hoofdkantoor zal de komende periode worden verkocht.
Verslag 2:
Curatoren hebben een deel van de inventaris van het hoofdkantoor verkocht aan SUR voor
een bedrag van € 277.100 exclusief btw. Een ander deel van de inventaris is op een veiling
door BVA Auctions verkocht voor € 96.567 (een deel van deze opbrengst ziet op nietbodemzaken zoals laptops en mobiele telefoons; hier zal nog een splitsing van worden
gemaakt). De rest van de inventaris zal op een na-veiling worden verkocht.
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Verslag 3:
De totale opbrengst van de geveilde bodemzaken (inclusief op de na-veiling verkochte
zaken) bedraagt € 108.397,08 inclusief BTW.
3.8.

Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9.

Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken.

3.10.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Het Nederlands Taxatie- en Advies Bureau ("NTAB") is ingeschakeld om curatoren
ondersteunde diensten te bieden op het gebied van inventarisatie en taxatie van de boedel,
alsmede de voorlopige voortzetting en de praktische afwikkeling van de onderneming.
Bestuderen van stukken, diverse besprekingen met NTAB ten behoeve van taxatie
inventaris en andere bedrijfsmiddelen, verkoop inventaris aan Scapino Retail, verkoop
inventaris aan Sports Unlimited Retail.
Verslag 2:
Contact met NTAB en BVA Auctions, Verkoop van inventaris aan SUR.
Voorraden/ onderhanden werk

3.11.

Beschrijving
Verslag 1:
Voorraden
De voorraden van de USG Groep op de datum van het faillissement bestonden uit grote
hoeveelheden kleding, accessoires en artikelen op het gebied van sport. Een gedeelte van
de voorraad is tijdens de (voorlopige) voortzetting van de exploitatie van de USG Groep
vanuit de winkels verkocht en de resterende voorraad is aan Sport Unlimited Retail
verkocht. Zie hoofdstuk 6, doorstart.
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3.12.

Verkoopopbrengst
Verslag 1:
Gedurende de verslagperiode hebben curatoren de onderneming met machtiging van de
rechter-commissaris voortgezet. In dat kader hebben curatoren circa € 14,1 miljoen
(inclusief BTW) ontvangen aan betalingen uit winkelverkopen.
De voorraden van de USG Groep zijn per 20 maart 2016 verkocht aan Sport Unlimited
Retail voor een bedrag van circa € 21 miljoen, zie verder paragraaf 6.7.
De voorraden van de Aktiesport SiS in de Scapino winkels zijn per 5 maart 2016 verkocht
aan Scapino Retail B.V. voor een bedrag van circa € 2,6 miljoen.

3.13.

Boedelbijdrage
N.v.t.

3.14.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Diverse besprekingen met betrokken partijen, besprekingen met potentiële kopers van de
USG Groep, inventarisatie van de aanwezige voorraad, besprekingen en correspondentie
met NTAB, besprekingen in het kader van de verkoop van voorraden en diverse
werkzaamheden in het kader van de bedrijfscontinuering.
Andere activa

3.15.

Beschrijving
Verslag 1:
IE rechten
De USG Groep beschikte over diverse IE-rechten, waaronder merkrechten. De IE rechten
van de USG Groep zijn, met uitzondering van die van Tenson Holding B.V., Tenson B.V.,
Retail Ventures B.V. en Studio 23 B.V., verkocht aan Sport Unlimited Retail.
De IE rechten van Tenson Holding B.V. en Tenson B.V. zijn verkocht aan BDM B.V., zie
hierna onder "aandelen in vennootschappen".
Voor zover de IE rechten nog niet verkocht zijn, zullen curatoren deze de komende periode
te gelde maken.
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Goodwill
De goodwill van de USG Groep is verkocht aan Sport Unlimited Retail. Zie onder
paragraaf 6, doorstart.
Aandelen in vennootschappen
USG hield alle aandelen in Tenson Holding B.V., die op haar beurt alle aandelen in Tenson
B.V. hield. De aandelen die USG hield in Tenson Holding B.V. waren verpand aan de
Banken. De aandelen Tenson Holding B.V. zijn verkocht aan BDM B.V.
Verslag 2:
Op de datum van faillissement had USG 18 buitenlandse dochters verspreid over 11
landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hong Kong, Italië,
Luxemburg, Noorwegen, het VK en Zweden. Curatoren hebben voor zover mogelijk en
nodig het faillissement of de vrijwillige liquidatie van deze vennootschappen
bewerkstelligd. Vanuit de boedel wordt met de verschillende curatoren en vereffenaren in
het buitenland contact onderhouden ter afwikkeling van kwesties van verschillende aard
(fiscaal, administratief, (toerekening van) activa, personeel, etc.), mede ter ondersteuning
van die curatoren en vereffenaren.
3.16.

Verkoopopbrengst
Verslag 1:
De aandelen in Tenson Holding B.V. zijn verkocht voor een bedrag van circa € 6,1
miljoen.
Voor de verkoopopbrengst van de andere activa van de USG Groep zie hoofdstuk 6,
doorstart.

3.17.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Onderzoek van stukken, diverse besprekingen met Deloitte en Banken, verkoop van IE
rechten, goodwill en aandelen in Tenson Holding B.V aan BDM B.V, alsmede de verkoop
van andere activa van de USG Groep.
Verslag 2:
Contacten met curatoren en vereffenaars van buitenlandse dochters over een groot aantal
kwesties van verschillende aard.
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Verslag 3:
Curatoren onderhouden nog steeds contact met de curatoren en vereffenaars van de
verschillende entiteiten. Met betrekking tot alle entiteiten, behalve de Italiaanse, zijn de
noodzakelijke verzoeken en deponeringen voor het faillissement dan wel de liquidatie
gedaan. Curatoren laten zich nog adviseren over de meest efficiënte wijze van afwikkeling
van de Italiaanse entiteit en zullen hierover op korte termijn een beslissing nemen.
Verslag 4:
Curatoren moeten nog een beslissing nemen over de afwikkeling van de Italiaanse entiteit.
Verslag 9:
De werkzaamheden met betrekking tot de Italiaanse entiteit zijn in 2018 afgerond.
Curatoren hebben advies ingewonnen over de wijze waarop deze entiteit afgewikkeld kan
worden. Daaruit bleek dat, ook al is deze entiteit leeg, de enige mogelijkheid is om een
normale liquidatieprocedure te doorlopen waarbij een liquidator benoemd zal moeten
worden. De kosten voor begeleiding van de normale liquidatieprocedure zouden circa EUR
10.000 bedragen plus de eventuele kosten van een liquidator plus de kosten aan salaris
curator. Er is geen boedelbelang met de liquidatie gemoeid dat het doorlopen van die
procedure en het maken van die kosten rechtvaardigt. Curatoren hebben daarom besloten
om geen verdere actie ondernemen in het kader van deze vennootschap. De bestuurder van
de vennootschap heeft vervolgens de liquidatie ter hand genomen.
4.

DEBITEUREN

4.1.

Omvang debiteuren
Verslag 1:
Een overzicht van de totale omvang van debiteuren volgt in het volgende verslag. In
opdracht van de Banken, die een pandrecht hebben op deze vorderingen, heeft Mirus
International B.V. de debiteurenincasso ter hand genomen.
Verslag 2:
De omvang van de debiteuren is voor de boedel vooralsnog niet relevant. De debiteuren
zijn verpand aan de banken en de incasso wordt voor de banken verzorgd door Mirus.
Verslag 3:
In de komende verslagperiode zullen curatoren overleg voeren met Mirus over de
voortgang en verdere aanpak van de debiteurenincasso.
(23)

Subsidie
Aktiesport en Perry Sport boden zogeheten MBO-praktijkleerplaatsen aan. Deze
praktijkleerplaatsen worden gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland op basis van de subsidieregeling praktijkleren. Medio september 2016 zijn er
subsidieaanvragen gedaan. De subsidies zijn in december 2016 toegekend voor een
totaalbedrag van € 229.567,50.
Verslag 7:
Curatoren hebben Mirus laten weten dat zij de verpanding van vorderingen op debiteuren
betwisten, althans vernietigen, en derhalve aanspraak te maken op de opbrengsten van de
incasso daarvan.
Van de curator in het faillissement SL Services België BVBA (in dit faillissement is door
de curatoren een vordering uit hoofde van onderverhuur ingediend) ontvingen curatoren
een concept van de voorgenomen eindafrekening in dit faillissement. Deze eindafrekening
wordt momenteel bestudeerd.
Verslag 8:
In de afgelopen periode hebben curatoren aan Rabobank als gesteld pandhouder een
termijn ex art. 58 Fw gesteld om tot uitoefening van hun beweerdelijke rechten over te
gaan. Rabobank heeft de rechter-commissaris verzocht om die termijn te verlengen. Naar
aanleiding daarvan heeft overleg plaatsgevonden tussen de pandhouder, de betrokken
banken, de curatoren en de rechter-commissaris. Daarin zijn partijen tot een regeling
gekomen, inhoudende dat de art. 58 Fw-termijn door curatoren is ingetrokken, dat
Rabobank (althans Mirus in haar opdracht) de incasso voortzet en dat curatoren tegen een
boedelbijdrage zullen meewerken aan het aangaan van schikkingen.
Van de curator in het faillissement SL Services België BVBA (in dit faillissement is door
de curatoren een vordering uit hoofde van onderverhuur ingediend) ontvingen curatoren
een concept van de voorgenomen eindafrekening in dit faillissement. Deze eindafrekening
is bestudeerd, waarna curatoren (na verkregen goedkeuring van Rabobank en de rechtercommissaris) met de curator van SL Services België BVBA en de verhuurder van het pand
in Antwerpen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten ten aanzien van de verdeling
van de uitdeling.
Verslag 9:
De curator in het faillissement SL Services België BVBA heeft uit hoofde van de gesloten
vaststellingsovereenkomst (zie verslag 8) op de Derdengeldrekening van het kantoor van
de curatoren een bedrag van € 29.902,28 overgemaakt. Dit bedrag zal worden afgedragen
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aan de banken.
Vervolgens ontvingen curatoren van de curator van SL Services België BVBA het bericht
dat na de eindafrekening en uitbetaling aan de crediteuren in dit faillissement nog actief
beschikbaar is dat toekomt aan de aandeelhouder van SL Services België BVBA (i.c.
Unlimited Sports Group B.V.). De curator van SL Services België BVBA heeft laten weten
niet bevoegd te zijn om dit bedrag uit te keren. Curatoren hebben gevraagd op welke wijze
deze tegoeden wel kunnen worden uitbetaald.
Volgens de Belgische curator zal de rechtbank een vereffenaar aanstellen die een overschot
in de boedel zal verdelen. De Belgische curator heeft aangegeven dat hij de rechtbank zou
kunnen vragen om als vereffenaar aangesteld te worden. Curatoren hebben hem verzocht
dit verzoek bij de rechtbank te doen.
Op 19 november 2019 vond in Antwerpen een zitting plaats waar de voortgang met
betrekking tot de afwikkeling van het faillissement van SL Services BVBA is besproken.
Tijdens de zitting heeft de rechtbank de sluiting van het faillissement uitgesteld en de
Belgische curator aangesteld als vereffenaar. Naar verwachting zal de Belgische curator in
de komende verslagperiode overgaan tot uitbetaling van het overschot in de boedel van SL
Services BVBA.
Verslag 10:
Ten aanzien van de in verslag 9 gemelde afwikkeling van het faillissement van SL Service
België BVBA zijn curatoren in contact met de Belgische vereffenaar.
Verslag 11:
Ten aanzien van de in verslag 9 gemelde afwikkeling van het faillissement van SL Services
België BVBA heeft de Belgische vereffenaar gemeld dat het overschot uit de boedel van
SL Services BVBA op een depositorekening bij de Belgische Staat staat. Over dit
overschot dient nog belasting te worden afgedragen. De vereffenaar is hierover in contact
met Belgische belastingdienst en verwacht dat dit in de komende verslagperiode zal
worden afgehandeld. Daarna kan het bedrag (onder aftrek van de door de vereffenaar
gemaakte kosten) worden overgemaakt naar de Nederlandse boedel.
Verslag 12:
De afwikkeling van het faillissement van SL Services België BVBA is in de afgelopen
verslagperiode afgerond; de boedel van SL Service B.V. heeft als aandeelhouder van SL
Service België BVBA via de Belgische Staat (na inhouding verschuldigde belastingen) een
nettobedrag groot € 28.573,18 ontvangen. De vereffenaar is hierna uit het beschikbare
boedelactief betaald.
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4.2.

Opbrengst
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 3:
Subsidie: € 229.567,50. De subsidievordering was niet aan de bank verpand omdat deze
pas na datum faillissement is ontstaan.

4.3.

Boedelbijdrage
Verslag 1:
N.v.t.

4.4.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Onderzoeken van stukken, diverse besprekingen met betrokken personen, overleg met
Banken.
Verslag 3:
Correspondentie en overleg met subsidiebureau en Mirus over subsidie.
Verslag 4:
Correspondentie en overleg met Mirus over subsidie. Overleg met Mirus en de rechtercommissaris over een regeling met de voormalige franchisenemers van TOS (zie verder
Hoofdstuk 1.4 van dit verslag).
Verslag 7:
Bestuderen stukken en correspondentie met Mirus. Bestuderen eindafrekening SL Services
België BVBA.
Verslag 8:
Bestuderen stukken en correspondentie met Mirus. Correspondentie met Rabobank en
rechter-commissaris over art. 58 Fw-termijn. Overleg met Rabobank, de andere betrokken
banken en de rechter-commissaris als hiervoor vermeld. Bestuderen eindafrekening SL
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Services België BVBA, opstellen vaststellingsovereenkomst en correspondentie met de
curator en de advocaat van de verhuurder.
Verslag 9:
Bestuderen stukken en correspondentie met de curator van SL Services België BVBA.
Verslag 10:
Correspondentie met de vereffenaar van SL Services België BVBA. Tevens hebben
curatoren werkzaamheden verricht met betrekking tot de opheffing van in het verleden
door Time Out Sport Licenties BV bij franchisenemers gelegde beslagen.
Verslag 11:
Correspondentie met de vereffenaar van SL Services België BVBA. Tevens hebben
curatoren werkzaamheden verricht met betrekking tot de opheffing van in het verleden
door Time Out Sport Licenties BV bij franchisenemers gelegde beslagen. Alle door Time
Out Sport Licenties BV gelegde en bij de curatoren bekende beslagen hebben de curatoren
laten opheffen.
Verslag 12:
Werkzaamheden ter afhandeling van SL Services België BVBA.
Verslag 13:
Werkzaamheden ter inning van een Franse bankcheque waarvan de opbrengst toevalt aan
de banken uit hoofde van gevestigde zekerheden. Tevens is in de afgelopen verslagperiode
gebleken dat de boedel van Time Out Sport Licenties B.V. nog een (beperkte) vordering
heeft op een onderhuurder van een winkelpand. Over deze vordering zal nog een nader
standpunt worden bepaald.
Verslag 14:
Werkzaamheden ter inning van een Franse bankcheque waarvan de opbrengst toevalt aan
de banken uit hoofde van gevestigde zekerheden. Omdat cheques door Nederlandse
banken niet worden aangenomen is aan de desbetreffende Franse curator het verzoek
gedaan de uitbetaling te doen op de boedelrekening van USG. Deze uitbetaling is in de
afgelopen verslagperiode door de curatoren ontvangen en is aan de banken doorgeboekt.
De (beperkte) vordering van de boedel van Time Out Sport Licenties B.V. op een
onderhuurder van een winkelpand is door curatoren gecedeerd aan de verhuurder/ eigenaar
van dit pand. Deze verhuur heeft in het kader hiervan afstand gedaan van zijn vordering op
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Time Out Sport Licenties B.V.
Verslag 15:
In de afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht ten aanzien van de
opheffing van een (vóór datum van het faillissement) door Time Out Sport Licenties BV
gelegd conservatoir beslag bij een franchisenemer van een reeds gesloten winkel. De
kwestie met de franchisenemer was al voor het faillissement van Time Out Sport
Licenties BV afgewikkeld. Het gelegde beslag bleek echter nog niet te zijn doorgehaald. De
curatoren hebben hun medewerking verleend aan de doorhaling van het beslag.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1.

Vordering van bank(en)
Verslag 1:
De USG Groep werd gefinancierd door middel van een senior bancaire schuld verleend
door een syndicaat van Banken zoals genoemd onder paragraaf 1.7. Onder de
kredietovereenkomst die de USG Groep daartoe met deze banken aanging, was USG
samen met een aantal van haar dochtervennootschappen kredietnemer en tevens hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen van haar dochtermaatschappijen onder de
kredietovereenkomst. Daarnaast waren alle entiteiten van de USG Groep hoofdelijk
aansprakelijk voor elkaars verplichtingen onder de kredietovereenkomst.
Onder de kredietovereenkomst zijn door de Banken verschillende termijnleningen en een
rekening-courantkrediet ter beschikking gesteld. De uitstaande schuld aan de Banken onder
de kredietovereenkomst bedroeg per datum faillissement ongeveer € 63 miljoen. Tot
zekerheid voor de bancaire schuld hadden de Banken het eerdergenoemde hypotheekrecht,
een pandrecht op de gehele voorraad en inventaris en alle vorderingen van de USG Groep
en op de aandelen van USG in onder meer de Nederlandse gefailleerde
dochtervennootschappen.

5.2.

Leasecontracten
Verslag 1:
De USG Groep heeft in het verleden leasecontracten gesloten voor auto's die aan personeel
ter beschikking werden gesteld. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een
bepaalde werknemer, zal ook de voor die werknemer gesloten leaseovereenkomst worden
beëindigd. Effectief betekent dit dat curatoren in beginsel alle leaseovereenkomsten per 12
(28)

april 2016 zullen beëindigen.
5.3.

Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
De Banken hebben aan curatoren melding gemaakt van de volgende verpandingen:
-

Aandelen in de vennootschappen die deel uitmaken van de USG Groep;

-

Debiteuren van de USG Groep;

-

Roerende zaken (voorraad en inventaris) van de USG Groep;

-

IE rechten van de USG Groep.

Curatoren hebben met de Banken een discussie gevoerd over het door hen geclaimde
pandrecht op de voorraden van de USG Groep. Curatoren hebben met de Banken de
afspraak willen maken dat van de verkoopopbrengst die gerealiseerd werd tijdens de
voorlopige voortzetting van de onderneming, de inkoopwaarde van de verpande voorraad
aan de Banken zou worden afgedragen. De Banken wilden daar niet mee instemmen en
maakten aanspraak op een deel van de verkoopmarge en bovendien op een deel van de
BTW.
Voor curatoren was dat standpunt niet aanvaardbaar. Kort samengevat kwam hun standpunt
erop neer dat de waarde van de winkelvoorraad (uitgepakt en verspreid over meer dan 300
locaties) voor de Banken zeker niet meer (in feite: aanmerkelijk minder) waard is dan de
inkoopwaarde. De meerwaarde die door verkoop in de winkel wordt gerealiseerd (de
winkelmarge), wordt gerealiseerd door de boedel. Die meerwaarde komt dan ook volgens
de curatoren aan de boedel toe. Zouden curatoren deze afstaan dan zouden zij daarmee de
andere schuldeisers tekort doen. Afdracht van een deel van de BTW was voor curatoren
ook onaanvaardbaar. Op de boedel rust immers de (boedel)verplichting deze BTW af te
dragen.
De Banken hebben curatoren vervolgens verboden om de verpande voorraad te verkopen,
waardoor in feite alle winkels gesloten zouden moeten worden. Curatoren hebben dat
geweigerd. Het sluiten van de winkels zou immers tot zeer grote schade leiden, met name
ook voor de werkgelegenheid. Bovendien zou de boedel tot aan de verkoop van de
onderneming nog een relevante marge kunnen realiseren. Curatoren hebben de Banken
voorts laten weten dat zij zich tegen een verbodsactie zouden verweren. Naar zij meenden
was een voortzetting van de verkoop in de winkels jegens de banken niet onrechtmatig.
Zou dat wel het geval zijn dan zou een verbodsactie van de banken afstuiten op artikel
6:168 BW. Curatoren hebben de Banken verder voorgehouden dat indien zij niet alsnog
met elkaar tot overeenstemming zouden komen, curatoren (conform art. 6:168 BW) de
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Banken een schadevergoeding zouden betalen, met de kanttekening dat deze vermoedelijk
aanmerkelijk lager zou uitvallen dan de eerder aangeboden inkoopwaarde.
De Banken hebben curatoren vervolgens persoonlijk aansprakelijk gesteld, curatoren
bevolen om aan kopers in de winkels mede te laten delen dat op de door hen gekochte zaak
een pandrecht van de Banken rustte, en gedreigd met het plaatsen van advertenties. Verder
hebben de Banken geweigerd de boedelgelden die op hun rekeningen waren
binnengekomen aan curatoren af te dragen. Alle inkomsten van de groep liepen nog via de
rekeningen bij de Banken. Curatoren hebben de banken gesommeerd om de bedoelde
gelden alsnog vrij te geven. De banken bleven bij hun standpunt, hetgeen ertoe geleid heeft
dat curatoren een kort geding aanhangig hebben gemaakt teneinde daarin een voorziening
te vragen. Dat kort geding zou op 11 maart 2016 dienen. Op 10 maart 2016 zijn curatoren
en de Banken alsnog tot overeenstemming gekomen en hebben de Banken er alsnog mee
ingestemd dat de winkelmarge die werd gerealiseerd bij de voortzetting van de verkoop in
de winkels aan de boedel zou toevallen. Curatoren hebben daarom het kort geding
ingetrokken.
Verslag 7:
Er is tussen Curatoren en de Banken een geschil ontstaan over de uitleg van de regeling die
op 10 maart 2016 is gesloten. Over die vraag loop inmiddels een procedure (zie hierna
onder 6). Daarnaast is curatoren uit verder onderzoek gebleken dat de Banken in de periode
voorafgaande aan het faillissement diverse bedragen hebben verrekend, terwijl zij op dat
moment volgens curatoren niet te goeder trouw waren in de zin van art. 54 Fw. Curatoren
hebben onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 23 november 2018
(Rabobank/Schepel en Miedema q.q) afdracht gevorderd van die betalingen. De Banken
hebben dit tot op heden geweigerd.
Verslag 8:
Ten aanzien van de procedure verwijzen curatoren naar hetgeen wordt gemeld onder 6.7.
Inzake de verrekeningsdiscussie hebben curatoren de banken een termijn ex art. 58 FW
gesteld.
Verslag 9:
Er is een schikking bereikt met de banken, die hieronder in paragraaf 6.7 wordt besproken.
5.4.

Separatistenpositie
Verslag 1:
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Verschillende crediteuren hebben zich bij het indienen van hun vorderingen beroepen op
een zekerheidsrecht.
5.5.

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6.

Eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame
Verslag 1:
Een groot aantal schuldeisers heeft zich gemeld met een beroep op een (uitgebreid of
beperkt) eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame. Curatoren hebben deze
schuldeisers aangeboden om – kort gezegd – de inkoopwaarde van de door curatoren in de
winkels verkochte voorraad met hen af te rekenen. De meeste schuldeisers met een
eigendomsvoorbehoud hebben hiermee ingestemd. De voorraad van de USG Groep is
inclusief het deel van de voorraad waarop een eigendomsvoorbehoud en/of recht van
reclame rust verkocht aan Sport Unlimited Retail. Alle risico's en aansprakelijkheden die
samenhangen met dergelijke voorraad met een eigendomsvoorbehoud en/of recht van
reclame zijn door Sport Unlimited Retail op zich genomen. Sport Unlimited Retail zal deze
eigendomsvoorbehouden en rechten van reclame verder afwikkelen.
Een overzicht van partijen die zich op een eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame
hebben beroepen, volgt in het volgende verslag.
Verslag 2:
Omdat dergelijke gedetailleerde informatie minder in een openbaar verslag als het
onderhavige past zal, anders dan in het vorige verslag was vermeld, geen overzicht worden
gegeven van partijen die zich op een eigendomsvoorbehoud en/of recht van reclame
hebben beroepen. Voor zover curatoren voor de overdracht aan SUR, onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken hebben verkocht, is er afgerekend met de
eigendomsvoorbehouders. Zij hebben de desbetreffende zaken aan de boedel gefactureerd
en hebben de voor die zaken eerder aan de desbetreffende failliete vennootschap gezonden
factuur gecrediteerd.

5.7.

Concessie- en consignatiehouders
Verslag 1:
Circa 19 partijen hebben zich gemeld met een beroep op een consignatieovereenkomst. Een
overzicht van partijen dat zich op een consignatieovereenkomst heeft beroepen, volgt in het
volgende verslag.
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Verslag 2:
Omdat dergelijke gedetailleerde informatie minder in een openbaar verslag als het
onderhavige past zal, anders dan in het vorige verslag was vermeld, geen overzicht worden
gegeven van partijen die zich op een consignatieovereenkomst hebben beroepen.
5.8.

Retentierechten
Verslag 2:
Een overzicht van partijen dat zich op een retentierecht heeft beroepen volgt in het
volgende verslag.
Verslag 2:
Omdat dergelijke gedetailleerde informatie minder in een openbaar verslag als het
onderhavige past zal, anders dan in het vorige verslag was vermeld, geen overzicht worden
gegeven van partijen die zich op een retentierecht hebben beroepen.
In de afgelopen verslagperiode heeft een crediteur die eerder afstand had gedaan van zijn
retentierecht zich tegen SUR alsnog op zijn retentierecht beroepen. Curatoren hebben met
de advocaat van deze crediteur gesproken en SUR de correspondentie verstrekt die met de
desbetreffende crediteur is gevoerd. SUR heeft in kort geding een bevel aan deze crediteur
tot afgifte van de zaken gevorderd en die vordering is door de voorzieningenrechter
toegewezen.

5.9.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Bestuderen van diverse stukken, verschillende besprekingen met betrokken partijen,
overleg met banken, verschillende besprekingen met NTAB, diverse correspondentie met
en over leveranciers (met en zonder eigendomsvoorbehoud), besprekingen met de Banken,
voorbereiding kort geding teneinde voorlopige voorziening te verkrijgen.
Verslag 3:
Sommige crediteuren die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud, hebben
curatoren laten weten dat SUR naar hun mening hun eigendomsvoorbehoudclaims ten
onrechte niet erkende of respecteerde. Curatoren hebben in dezen bemiddeld en er bij SUR
op aangedrongen om een regeling te treffen met deze crediteuren die recht doet aan hun
positie.
Verslag 4:
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In de afgelopen periode hebben curatoren opnieuw diverse contacten gehad met SUR en
met crediteuren die een door hen gemaakt eigendomsvoorbehoud hadden ingeroepen. SUR
heeft inmiddels met vrijwel alle desbetreffende crediteuren een regeling getroffen.
Verslag 5:
In de afgelopen periode is er discussie geweest met een leverancier onder
eigendomsvoorbehoud over de hoogte van de vergoeding waarop deze leverancier
aanspraak maakte. Deze discussie was terug te voeren op een discussie tussen USG en de
desbetreffende leverancier over creditnota's ten bedrage van € 8.068,31 die reeds dateerde
uit 2014 en dus van ver voor datum faillissement. Met toestemming van de rechtercommissaris is deze discussie beëindigd met een schikking voor een bedrag van € 4.034,16.
Verslag 7:
Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode de systemen voor zakelijke bankieren
gewijzigd. Als gevolg hiervan dienden diverse administratieve werkzaamheden te worden
uitgevoerd en informatie te worden aangeleverd zodat curatoren toegang en inzage konden
blijven houden in de bankrekeningen. Daarnaast is in de afgelopen periode met de Banken
gecorrespondeerd over de hiervoor onder 5.3 genoemde, volgens Curatoren
onbevoegdelijke verrekende bedragen en is er in dat kader onderzoek gedaan naar de
correspondentie tussen de Banken en USG c.s. in de periode voorafgaande aan het
faillissement.
Verslag 8:
Bestudering stukken en correspondentie met de banken met betrekking tot het verrekenen
door de banken.
Werkzaamheden met betrekking tot het (opnieuw) verlenen van inzage aan NTAB in de
Rabobank rekeningen USG.
Verslag 10:
Beoordelen van de tussen de Rabobank en een van de leveranciers van sportartikelen
gesloten schikking betreffende (verpande) vorderingen van en op deze leverancier.
Verslag 12:
Beoordelen van de definitieve versie van een tussen de Rabobank en een van de
leveranciers van sportartikelen gesloten schikking betreffende (verpande) vorderingen van
en op deze leverancier.
Verslag 14:
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De Rabobank heeft curatoren verzocht om de contactgegevens van een aantal curatoren van
buitenlandse USG-vennootschappen. De reden voor dit verzoek was dat de Rabobank voor
deze vennootschappen nog bankrekeningen aanhield. Deze voor de Rabobank verrichte
werkzaamheden worden aan de bank doorbelast, en komen derhalve niet ten laste van de
boedel.
6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1.

Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
In overleg met de rechter-commissaris en de Banken is besloten om de winkels van Perry
Sport B.V. en Aktiesport B.V. gedurende vier weken na de faillissementsdatum van 23
februari 2016 voort te zetten, tenzij eerder een verkoop aan een derde partij kon worden
gerealiseerd.

6.2.

Financiële verslaglegging
Verslag 1:
De financiële verslaglegging van de USG Groep is tijdens de verslagperiode voortgezet.
Daarbij zijn curatoren bijgestaan door medewerkers van het NTAB die een aanvang hebben
gemaakt met de inventarisatie van de aanwezige voorraad, het aantal crediteuren dat zich
op een eigendomsvoorbehoud beroept en de inventarisatie van verschillende crediteuren
die noodzakelijkerwijs voldaan moesten worden om de voortzetting van de onderneming te
garanderen.

6.3.

Werkzaamheden
Curatoren hebben vanaf 23 februari 2016 tot en met 22 maart 2016 de winkels
opengehouden.
Verslag 3:
In de afgelopen periode heeft NTAB een concept-voorstel voor een afrekening gemaakt.
Curatoren hebben hierop hun commentaar geleverd en verwachten dat de afrekening op
korte termijn definitief kan worden.
Verslag 4:
NTAB heeft een nieuw concept-voorstel voor een afrekening gemaakt. Curatoren
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verwachten dat dit document in de komende verslagperiode definitief kan worden gemaakt.
Verslag 5:
Curatoren hebben commentaar geleverd op de afrekening en dit commentaar is door NTAB
met de banken gedeeld. Er bestaat nog geen overeenstemming over de eindafrekening.
Daarnaast is er sinds de datum van de doorstart door SUR een aantal betalingen
binnengekomen op rekeningen van de boedel, omdat SUR nog geen nieuwe contracten had
gesloten met o.a. creditcardmaatschappijen. In de afgelopen periode hebben curatoren
opnieuw een deelbetaling ter zake aan SUR gedaan. Er is nog een relatief gering bedrag
ingehouden met het oog op de afrekening van lokale belastingen die door SUR dienen te
worden gedragen en waarvan de omvang nog niet exact bekend is.
Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode is met de banken niet tot overeenstemming gekomen ten
aanzien van de eindafrekening. De banken hebben vervolgens de curatoren gedagvaard (zie
ook 6.7).
Met betrekking tot de eindafrekening tussen SUR en de curatoren is de verwachting dat
deze in de komende verslagperiode kan worden afgerond.
Verslag 7:
Met betrekking tot de eindafrekening tussen SUR en de curatoren is in de afgelopen
verslagperiode tussen SUR en de curatoren, en in het verlengde hiervan met NTAB en
vertegenwoordigers van de banken, nader overleg gevoerd ten aanzien van nog enkele
punten van verdeling van kosten (waaronder de toerekening van de aan verhuurders
uitbetaalde bankgaranties) tussen de boedel, SUR en de banken ("driepartijenverrekening").
Vooruitlopende op de definitieve afrekening is door de banken aan SUR een laatste
voorlopig voorschot uitbetaald. Het is de verwachting dat in de komende verslagperiode de
financiële eindafrekening met SUR kan worden afgerond.
Doorstart
6.4.

Beschrijving
Verslag 1:
Curatoren hebben Deloitte ingeschakeld om de verkoop en mogelijke doorstart van alle
bedrijfsactiviteiten van de USG Groep te begeleiden. Enkele dagen na het faillissement
heeft zich een groot aantal serieuze partijen gemeld met interesse in een mogelijke
overname.
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Na ontvangst van de biedingen van diverse partijen hebben curatoren een selectie gemaakt
van de meest interessante biedingen. Uitgangspunt bij die selectie is voor curatoren
geweest:
-

werkgelegenheid: hoe meer winkels er in één deal verkocht kunnen worden hoe
meer mensen hun baan zullen kunnen behouden;

-

financieel (Banken en andere schuldeisers): gelet op de zeer aanzienlijke
hoeveelheid voorraad, moest daarvoor een koper worden gevonden. Aangezien
Perry Sport en Aktiesport ongeveer 35-40% van de Nederlandse markt
vertegenwoordigen konden curatoren deze voorraad alleen op normale condities
verkopen aan iemand die zoveel mogelijk winkels van Perry Sport en Aktiesport
zou voortzetten. Bij een verkoop aan derden zou het vermoedelijk een kiloprijs
zijn geworden;

-

retailmarkt: in het verlengde van dit laatste punt: als de voorraad tegen
afbraakprijzen zou worden verkocht zou dat vermoedelijk tot ernstig marktbederf
hebben geleid, met mogelijk ernstige consequenties voor andere bedrijven in
dezelfde branche. Gelet op de situatie in de gehele retailmarkt zou dat voor een
aantal andere bedrijven mogelijk zelfs fataal zijn geworden;

-

praktisch: de voorlopige voortzetting van de winkels kwam steeds meer onder
druk te staan: leveranciers leveren niet meer, warehouses en vervoerders houden
spullen vast, personeel loopt weg, verhuurders van panden zeggen de huur op,
etc. De curatoren hadden daarom slechts beperkt de tijd om de winkels over te
dragen. Een verkoop aan één (kapitaalkrachtige) partij was sneller te realiseren
dan een deelverkoop aan verschillende partijen en bracht bovendien minder
risico's met zich.

Slechts een beperkt aantal van de biedingen voldeed aan deze uitgangspunten. In
samenspraak met de rechter-commissaris, de Banken en Deloitte is JD Sports Fashion Plc.
("JD Sports") als meest gerede partij aangemerkt. JD Sports gaf in haar bieding aan
belangstelling te hebben voor alle goed tot redelijk lopende winkels van zowel Perry Sport
B.V. als Aktiesport B.V. Daarbij is JD Sports een strategische en dus geen financiële partij.
De winkels die door curatoren verkocht moest worden pasten uitstekend bij het bedrijf van
JD Sports. JD Sports was bovendien een kapitaalkrachtige partij die geen financiering van
derden nodig had en daarom snel kon schakelen.
Sport Unlimited Retail B.V. (hierna ook: "SUR”) is de Nederlandse vennootschap
opgericht door JD Sports ten behoeve van de overname van de activa van de USG Groep.
6.5.

Verantwoording
Verslag 1:
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De bedrijfsvoering van alle Perry Sport B.V. en Aktiesport B.V. winkels die aan Sport
Unlimited Retail B.V. werden overgedragen, zijn per 21 maart 2016 voor rekening en
risico van Sport Unlimited Retail B.V.
6.6.

Werkgelegenheid
Verslag 4:
Bij Perry Sport B.V. en Aktiesport B.V. waren per datum faillissement in totaal 2.145
werknemers in dienst. Een deel daarvan was werkzaam in de 128 SiS (shop-in-shop) bij
Scapino en in de 11 SiS bij V&D, en de rest in de ca. 190 zelfstandige winkels en in het
hoofdkantoor te Amsterdam. Na faillissement van V&D zijn met de winkels van V&D ook
de 11 SiS van Perry Sport B.V. die daarin waren gevestigd gesloten. De werknemers die
daarin werkzaam waren en die niet konden worden herplaatst zijn ontslagen. Na het
faillissement van Scapino zijn de 128 SiS van Aktiesport B.V. die zich in de winkels van
Scapino bevonden door curatoren overgedragen aan Scapino Retail B.V. (een
vennootschap van de heer H. Ziengs), de partij die deze winkels uit het faillissement van
Scapino had overgenomen. Een belangrijk deel van de werknemers van Aktiesport B.V. die
werkzaam waren in die SiS, is daarbij in dienst getreden van de overnemende partij.
De overige ongeveer 190, zelfstandige, winkels van Aktiesport B.V. en Perry Sport B.V.
zijn door curatoren overgedragen aan SUR die deze winkels heeft voortgezet, voor een deel
tijdelijk. De winkels die tijdelijk waren voortgezet zijn thans inmiddels gesloten. Er
resteren thans nog de belangrijkste (veelal ook de grootste) 100 winkels van Perry Sport
B.V. (ca. 40) en Aktiesport B.V. (60). In totaal zijn in en voor deze winkels 1.117
werknemers in dienst bij SUR, waarvan 106 op haar hoofdkantoor.

6.7.

Opbrengst
Verslag 1:
De totale koopsom uit hoofde van de doorstart van de USG Groep is:
-

€ 5.500.000 voor de IE rechten, verschillende bedrijfsmiddelen en de goodwill
van de USG Groep;

-

€ 21.034.000 voor de voorraden van de USG Groep.

Curatoren hebben met de Banken afspraken gemaakt over de verdeling van deze opbrengst.
In de overeengekomen verdelingsmechaniek ontvangt de boedel uit de netto-opbrengst een
vast bedrag voor de goodwill (m.n. de over te nemen huurovereenkomsten) en inventaris.
De uiteindelijke verdeling zal onder meer afhangen van de uitkomst van de procedure
inzake Rabobank/Reuser die thans bij de Hoge Raad voorligt.
Verslag 2:
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De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan in de zaak Rabobank/Reuser Curatoren
hebben naar aanleiding daarvan de Banken verzocht tot verdeling van de opbrengst van de
activa over te gaan. Curatoren zullen in de komende periode verder spreken met de Banken
over de verdeling van die opbrengst.
Verslag 3:
Niet in geschil is dat ter zake van de verkoop aan SUR in elk geval een bedrag van €
1.600.000 toekomt aan de boedel.
Curatoren en banken zijn het vooralsnog niet eens over de verdeling van de opbrengst die
door SUR is betaald ter zake van onder eigendomsvoorbehoud aan USG Groep geleverde
voorraden. Curatoren menen dat zij recht hebben op die opbrengst, terwijl de banken het
standpunt in nemen dat de opbrengst aan hen toekomt. Het gaat om een bedrag van €
7.225.000. Curatoren hebben hierover inmiddels diverse (telefoon)gesprekken gevoerd met
(vertegenwoordigers van) de banken.
Deze discussie is momenteel een van de primaire aandachtspunten in dit faillissement.
Verslag 4:
De discussie over de verdeling van de opbrengst die door SUR is betaald ter zake van
onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden is nog niet afgerond. Dit blijft een van
de primaire aandachtspunten in dit faillissement.
Verslag 5:
De discussie over de verdeling van de opbrengst die door SUR is betaald ter zake van
onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraden is nog niet afgerond. Dit blijft een van
de primaire aandachtspunten in dit faillissement.
Verslag 6:
In de afgelopen periode hebben de banken de curatoren gedagvaard voor de Rechtbank
Amsterdam in het kader van het geschil over de verdeling van de opbrengsten van de
verkopen. Het geschil betreft de uitleg van de regeling tussen de banken en de curatoren en
de vraag wat de juridische positie is van de banken ten aanzien van o.a. voorraden die
onder eigendomsvoorbehoud aan USG c.s. waren geleverd. De curatoren zijn van mening
dat o.a. de opbrengst van die onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken toekomt aan de
boedel. De banken menen dat zij daar recht op hebben. Curatoren hebben aan de banken,
om een procedure en daarmee kosten te voorkomen, voorgesteld om door middel van
mediation tot een minnelijke regeling te komen. Dit voorstel hebben de banken afgewezen.
Met instemming van de rechter-commissaris is kantoor Houthoff verzocht om curatoren in
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deze procedure als advocaat te vertegenwoordigen.
Verslag 7:
In de afgelopen periode heeft kantoor Houthoff in deze door de banken tegen de curatoren
gestarte procedure een Conclusie van Antwoord, tevens houdende conclusie van Eis in
Reconventie genomen. In de conclusie van Eis in Reconventie hebben Curatoren een
verklaring voor recht gevorderd dat, verkort weergegeven, (i) geen rechtsgeldig pandrecht
is gevestigd op de roerende zaken; (ii) geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op
voorwaardelijke eigendomsrechten; (iii) er geen rechtsgeldig pandrecht is gevestigd op
vorderingen, althans op vorderingen (met een paar uitzonderingen) die na 31 december
2015 zijn ontstaan en niet rechtstreeks voortvloeien uit een voordien reeds bestaande
rechtsverhouding, althans dat die verpanding paulianeus is. Op 5 december 2018 hebben
de banken hun Conclusie van Antwoord in Reconventie ingediend. De comparitie staat
gepland op 7 februari 2019.
Verslag 8: Op 7 februari 2019 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Bij vonnis
van 27 maart 2019 heeft de rechtbank Rabobank in het gelijk gesteld en de vordering(en)
van curatoren afgewezen. Curatoren hebben advies ingewonnen over de kansen in een
hoger beroep. De uitkomst van dat advies is dat er gronden zijn om in hoger beroep te
gaan. Curatoren hebben, na een daartoe gedaan verzoek en overleg met de advocaat die de
procedure namens curatoren behandelt en de rechter-commissaris, machtiging verkregen
om in hoger beroep te gaan. Inmiddels is Rabobank in hoger beroep gedagvaard.
In het kader van het hiervoor in het hoofdstuk over debiteuren genoemde overleg naar
aanleiding van het stellen van een art. 58 Fw-termijn, hebben curatoren met Rabobank en
de banken verkennend gesproken over de mogelijkheden van een schikking.
Verslag 9:
In de afgelopen periode zijn curatoren met toestemming van de rechter-commissaris een
schikking aangegaan met de Rabobank als agent en de banken. Overeengekomen is dat
Rabobank als agent (namens de banken) een bedrag van EUR 1.950.000 betaalt aan de
boedel ter beëindiging van het geschil over (kort gezegd) de boedelregeling en de uitleg
daarvan, de geldigheid van de zekerheidsrechten en de geldigheid van het beroep op
verrekening. Daarnaast betaalt Rabobank als agent (namens de banken) een bedrag van
EUR 8.248.764 ter afronding van de eindafrekening van de voortzetting van de
onderneming in de boedelperiode en de boedelregeling. Rabobank als agent, de banken en
de boedel verlenen elkaar voor het overige finale kwijting en kwijtschelding, met dien
verstande dat de “ongoing collection of the pledged receivables, the handling and
settlement of the outstanding guarantees and the filing of the Agent’s per-insolvency
claim” daar niet door geraakt worden. De lopende juridische procedure zal worden
beëindigd. De curatoren achten deze schikking in het belang van de gezamenlijke
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schuldeisers van USG en hiermee is de weg vrij voor een spoedige afwikkeling van het
faillissement.
6.8.

Boedelbijdrage
Verslag 1:
In het kader van de doorstart stelt de boedel verschillende niet overgenomen
bedrijfsmiddelen tijdelijk ter beschikking aan Sport Unlimited Retail en verleent zij
transitional services. Hiervoor ontvangt de boedel een vergoeding van € 250.000.
Daarnaast worden alle daarmee samenhangende kosten vergoed.

6.9.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Bestuderen van stukken, diverse besprekingen in het kader van de doorstart met de
kopende partij, besprekingen met NTAB over de vaststelling van de aanwezige voorraad.
Correspondentie met geïnteresseerde partijen, bestudering van biedingen.
Onderhandelingen met geselecteerde geïnteresseerde partij.
Verslag 2:
Correspondentie en overleg met NTAB en banken over de opbrengst en de verdeling
daarvan.
Verslag 3:
Diverse (telefoon)gesprekken met NTAB en de banken over de opbrengst en de verdeling
daarvan alsmede over de "eigendomsvoorbehoudvoorraad".
Verslag 4:
Beoordelen van de stukken met betrekking tot de eindafrekening en analyseren van de
juiste verdeling.
Verslag 5:
Beoordelen van de stukken met betrekking tot de eindafrekening en analyseren van de
verdeling, correspondentie met de banken en NTAB.
Verslag 6:
Beoordelen van de stukken met betrekking tot de eindafrekening en analyseren van de
(40)

verdeling, correspondentie met de banken, SUR en NTAB. Overleg met de rechtercommissaris en met kantoor Houthoff over de door de banken gestarte procedure.
Verslag 7:
Beoordelen van de stukken met betrekking tot de eindafrekening en analyseren van de
verdeling, correspondentie met de banken, SUR en NTAB (met name ten aanzien van de
verdeling van de toerekening aangaande de getrokken bankgaranties) .
Bestuderen, beoordelen en verstrekken van (aanvullende) informatie ten aanzien van de
Conclusie van Antwoord; overleg en besprekingen met Houthoff. Overleg met en
informeren van de rechter-commissaris. Bestuderen en beoordelen van de Conclusie van
Antwoord in Reconventie, nader onderzoek in de administratie van USG, nader overleg en
besprekingen met Houthoff.
Verslag 8: Voorbereiden comparitie. Overleg met Houthoff en beoordelen stukken in dat
kader. Bestuderen en beoordelen van het vonnis van de rechtbank, overleg en besprekingen
met Houthoff daarover. Overleg met de rechter-commissaris. Overleg met Rabobank en de
andere betrokken banken.
Verslag 9: Overleg met de rechter-commissaris. Overleg met Rabobank als agent en de
andere betrokken banken. Dit alles teneinde een schikking te bereiken over de geschillen
met Rabobank als de agent en de banken. Overleg met Houthoff en beoordelen van
concept-vaststellingsovereenkomsten. Sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1.

Boekhoudplicht
Verslag 1:
Curatoren hebben op dit moment geen aanwijzingen dat de boekhoudplicht niet zou zijn
nageleefd. Nader onderzoek zal echter nog plaatsvinden.

7.2.

Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
USG heeft in de jaren 2006 tot en met 2014 haar geconsolideerde jaarrekeningen
openbaargemaakt door neerlegging daarvan ten kantore van het handelsregister. De
geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2015 is nog niet definitief afgerond en nog niet
gedeponeerd.

7.3.

Goedkeurende verklaring accountant
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Verslag 1:
De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd zonder een
goedkeurende going concern verklaring van de accountant.
De geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2013 bevat een goedkeurende verklaring
van accountantskantoor KPMG.
7.4.

Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Uit de gegevens die gedeponeerd zijn bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal van € 567.900, volledig is volgestort.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur
Verslag 1:
Curatoren zullen nog onderzoeken of mogelijk sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.
Verslag 8:
Curatoren zijn bij hun onderzoek niet gestuit op aanwijzingen van materiële
onregelmatigheden en zij achten verder onderzoek daarom niet gerechtvaardigd.

7.6.

Paulianeus handelen
Verslag 1:
Curatoren hebben tot dusver geen aanwijzingen dat er in de periode voorafgaand aan het
faillissement sprake is geweest van paulianeus handelen. In het kader van het onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement zal nader onderzocht worden of er mogelijk sprake
is geweest van paulianeuze handelingen.
Verslag 9: Er zijn geen paulianeuze handelingen vastgesteld.

7.7.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Overleg met betrokken partijen over het veiligstellen van de administratie.
Verslag 2:
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Verder overleg met betrokken partijen. Archivering van de fysieke administratie.
Veiligstellen van de digitale administratie.
Verslag 3:
Zoals hiervoor is opgemerkt, hebben curatoren een aanvang gemaakt met het
oorzakenonderzoek waarin ook de rechtmatigheid zal worden onderzocht. Curatoren zullen
dit onderzoek in de komende verslagperiode vervolgen.
Verslag 4:
De quick scan naar de administratie is in de afgelopen periode afgerond. Curatoren zullen
op basis daarvan in de komende verslagperiode het oorzakenonderzoek verder inrichten.
Verslag 5:
Curatoren zullen het oorzakenonderzoek in de komende periode vervolgen.
Verslag 6:
Curatoren zullen het oorzakenonderzoek in de komende periode vervolgen.
Verslag 7:
Curatoren zullen het oorzakenonderzoek in de komende periode vervolgen.
Verslag 8:
Curatoren hebben hun onderzoek afgerond.
Verslag 9:
Zoals in het achtste verslag onder 1.8 is vermeld, zijn curatoren bij hun onderzoek niet
gestuit op aanwijzingen voor materiële onregelmatigheden, wat maakt dat een verder
onderzoek niet gerechtvaardigd is.
8.

CREDITEUREN

8.1.

Boedelvorderingen
Verslag 3:
Curatoren zijn thans bezig met het beoordelen van de boedelvorderingen, waaronder met
name de vorderingen van verhuurders.
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Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 5.431.651,28 ingediend.
Verslag 4:
Met de verificatie van de huurvorderingen alsmede van vorderingen van lokale overheden
ter zake van lokale belastingen is een flinke slag gemaakt. Naar verwachting kan deze
verificatie de volgende verslagperiode worden afgerond.
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.307.248,32 ingediend.
Verslag 5:
De verificatie van de vorderingen van lokale overheden ter zake van lokale belastingen is
vergevorderd. Ten aanzien van een aantal gemeentes en waterschappen blijkt het echter
niet eenvoudig een opgave te verkrijgen van de openstaande vorderingen over het jaar 2016
tot het moment van de beëindiging van de huurovereenkomsten door curatoren. Naar
verwachting kan deze verificatie de volgende verslagperiode worden afgerond.
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.543.990,68 ingediend.
Verslag 6:
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.543.990,68 ingediend.
De beoordeling van de door de diverse verhuurders ingediende boedelvorderingen uit
hoofde van verhuur, is nog niet afgerond. Diverse verhuurders zijn uitbetaald onder de aan
hen verstrekte en getrokken bankgaranties; de uitbetaling op deze bankgaranties heeft
invloed op de hoogte van de boedelvordering van deze verhuurders. Het overgrote deel van
de verhuurders heeft de door hen in aanvang bij de curatoren ingediende huurvordering niet
aangepast op deze uitbetaling. De curatoren zijn bezig een en ander nader in kaart te
brengen.
Verslag 7:
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.543.990,68 ingediend.
De beoordeling van de door de diverse verhuurders ingediende boedelvorderingen uit
hoofde van verhuur is afgerond. Diverse verhuurders blijken te zijn uitbetaald onder de aan
hen verstrekte en getrokken bankgaranties; de uitbetaling op deze bankgaranties heeft
invloed op de hoogte van de boedelvordering van deze verhuurders. In een aantal gevallen
heeft de verhuurder meer ontvangen onder de bankgarantie dan, volgens berekeningen van
de curatoren, de verhuurder toekomt. Tevens blijkt dat een groot deel van de verhuurders
de door hen in aanvang bij de curatoren ingediende huurvordering niet heeft aangepast op
deze uitbetaling. De curatoren zullen deze verhuurders nader berichten.
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Verslag 8:
Curatoren zullen in de komende periode verder beoordelen of het verantwoord is om in dit
stadium boedelschulden te gaan uitbetalen.
Verslag 9:
Curatoren zullen in de komende periode verder beoordelen of het verantwoord is om in dit
stadium boedelschulden te gaan uitbetalen.
Verslag 10:
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.543.990,68 ingediend.
De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode de verhuurders met een door deze
verhuurders ingediende boedelvordering, aangeschreven en hen geïnformeerd over de
hoogte van de boedelvorderingen uit hoofde van de verhuur conform de gegevens waarover
curatoren beschikken. Aan alle aangeschreven verhuurders is verzocht hierop te willen
reageren; hiertoe hebben de verhuurders de gelegenheid tot 31 maart 2020. Vervolgens
zullen de curatoren de reacties beoordelen.
Het voornemen van de curatoren is om vervolgens zo spoedig mogelijk tot uitbetaling van
de boedelvorderingen over te gaan. Een precieze termijn hiervoor kan nog niet worden
aangegeven.
Verslag 11:
De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de verhuurders
over de hoogte van hun boedelvordering. De boedelvorderingen over de hoogte waarvan
tussen de verhuurders en de curatoren overeenstemming is bereikt, zijn vervolgens betaald.
Van een klein aantal verhuurders zijn curatoren nog in afwachting van een reactie.
Het UWV heeft tot op heden boedelvorderingen van in totaal € 6.543.990,68 ingediend.
Zeventien oud-werknemers hebben uit hoofde van niet door het UWV betaalde
salariscomponenten een boedelvordering voor een totaalbedrag € 151.845,71. Daarnaast
heeft een van de Belgische werknemers van SL Services BV en de Belgische Rijksdienst
een boedelvordering.
De curatoren zijn voornemens in de komende verslagperiode tot uitbetaling van de overige
boedelvorderingen over te gaan.
Verslag 12:
(45)

Van een klein aantal verhuurders met een boedelvordering zijn curatoren nog in afwachting
van een reactie.
De curatoren zijn voornemens in de komende verslagperiode tot uitbetaling van de nog niet
uitbetaalde overige boedelvorderingen over te gaan.
Verslag 13:
De curatoren hebben ondanks het zenden van herhaalde herinneringen van een klein aantal
verhuurders met een boedelvordering nog steeds geen reactie ontvangen; de curatoren zijn
daarom voornemens de bedragen van deze boedelvorderingen in de Consignatiekas te gaan
storten.
De curatoren zullen in de komende verslagperiode nadere werkzaamheden verrichten om
tot uitbetaling van de nog niet uitbetaalde overige boedelvorderingen over te kunnen gaan.
Verslag 14:
De curatoren hebben de bedragen van de boedelvorderingen van de verhuurders van wie
-ondanks meerdere pogingen hiertoe-, geen reactie is ontvangen overgemaakt aan de
Consignatiekas. Tevens is aan een tweetal verhuurders alsnog het bedrag van de
boedelhuur uitgekeerd.
De boedelvorderingen van het UWV zijn in de afgelopen verslagperiode uitbetaald, zo ook
de boedelvordering van de Belgische Rijksdienst en die van een Belgische werknemer.
De curatoren zullen in de komende verslagperiode nadere werkzaamheden verrichten om
tot uitbetaling van de nog niet uitbetaalde overige boedelvorderingen over te kunnen gaan.
Verslag 15:
De curatoren hebben nog niet over kunnen gaan tot de uitbetaling van de
boedelvorderingen van personeelsleden van wie het loon hoger was dan het bedrag dat
door het UWV op basis van de loongarantieregeling werd overgenomen, omdat nog niet
duidelijk is op welke wijze deze specifieke aangifte loonheffing dient te worden gedaan.
Curatoren zijn ondanks diverse aanmaningen nog steeds in afwachting van de toegezegde
reactie van de belastingdienst.
Daarnaast hebben de curatoren in de afgelopen verslagperiode vorderingen gemaakt met
de berekeningen van over de boedelvorderingen verschuldigde wettelijke rente en over de
boedelvorderingen van een aantal werknemers verschuldigde wettelijke verhoging. De
curatoren verwachten dit in de komende verslagperiode af te kunnen ronden en streven
ernaar om de verschuldigde bedragen in de komende verslagperiode uit te keren aan de
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desbetreffende boedelschuldeisers, voor zover de stand van de boedel dat toelaat.
8.2.

Preferente vorderingen van de fiscus
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen van in totaal circa € 19,8 miljoen
ingediend. Overigens maakten vrijwel alle failliete entiteiten deel uit van een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting en voor de vennootschapsbelasting.

8.3.

Preferente vorderingen van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
Verslag 3:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal € 3.762.357,98
ingediend.
Verslag 4:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.038,90 ingediend.
Verslag 5:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.468,53 ingediend.
Verslag 6:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.625,38 ingediend.
Verslag 7:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.625,38 ingediend.
Verslag 9:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.486.934,48 ingediend.
Verslag 10:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.607,38 ingediend.
(Het in verslag 9 gemelde bedrag berust op een vergissing in de totaaltelling).
Verslag 11:
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Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.256.607,38 ingediend.
Verslag 13:
Het UWV heeft tot op heden preferente vorderingen van in totaal €4.263.811,21 ingediend.
8.4.

Andere preferente crediteuren
Er zijn verschillende crediteuren die zich bij het indienen van hun vordering hebben
beroepen op voorrang of een voorrecht. Curatoren onderzoeken of de desbetreffende
crediteuren zich terecht op voorrang of een voorrecht beroepen.

8.5.

Aantal concurrente crediteuren
Een overzicht met het aantal concurrente crediteuren volgt in het volgende verslag.
Verslag 2: Tot 5 augustus 2016 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 928
crediteuren gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als
crediteuren met een concurrente vordering. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren
naar de bijlage: Overzicht ingediende vorderingen.
Verslag 3:
Tot 20 januari 2017 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.084 crediteuren
gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren naar de bijlage:
Overzicht ingediende vorderingen.
Verslag 4:
Tot 11 mei 2017 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.106 crediteuren
gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren naar de bijlage:
Overzicht ingediende vorderingen.
Verslag 5:
Tot 20 november 2017 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.136 crediteuren
gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 6:
Tot 30 juni 2018 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.137 crediteuren
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gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 7:
Tot 20 januari 2019 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.141 crediteuren
gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 8:
Tot 15 juni 2019 hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.141 crediteuren
gemeld. Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 9:
Tot op heden hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.141 crediteuren gemeld.
Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 10:
Tot op heden hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.141 crediteuren gemeld.
Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
Verslag 11:
Tot op heden hebben zich in de diverse faillissementen in totaal 1.141 crediteuren gemeld.
Dit betreft zowel crediteuren met een gemelde preferentie als crediteuren met een
concurrente vordering.
8.6.

Bedrag concurrente crediteuren
Een overzicht met het verwachte bedrag van concurrente schuldvorderingen volgt in het
volgende verslag.
Verslag 2: Tot 5 augustus 2016 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van
ca. € 159.660.000 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren naar de bijlage: Overzicht
ingediende vorderingen.
Verslag 3:
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Tot 20 januari 2017 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca. €
165.670.175 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren naar de bijlage: Overzicht
ingediende vorderingen.
Verslag 4:
Tot 11 mei 2017 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 171.389.875 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims. Voor nadere informatie verwijzen de curatoren naar de bijlage: Overzicht
ingediende vorderingen.
Verslag 5:
Tot 20 november 2017 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.836.330,67 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 6:
Tot 30 juni 2018 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.845.126,14 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 7:
Tot 20 januari 2019 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.968.888,18 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 8:
Tot 15 juni 2019 is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.932.681,81 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 9:
Tot op heden is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.932.681,81 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 10:
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Tot op heden is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.932.793,25 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
Verslag 11:
Tot op heden is in de diverse faillissementen voor een totaalbedrag van ca.
€ 170.932.793,25 aan vorderingen ingediend. Dit betreft zowel preferente als concurrente
claims.
8.7.

Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 3:
Zoals blijkt uit hetgeen in dit hoofdstuk is opgemerkt, zijn de preferente vorderingen van
met name de Belastingdienst zeer groot. Op basis van de thans bekende baten, verwachten
curatoren daarom dat slechts de boedelschulden en een deel van de preferente schulden op
termijn kunnen worden voldaan. De verwachting is dus dat er geen uitkering zal kunnen
worden gedaan aan de concurrente crediteuren.
Hierbij past de kanttekening dat het oorzakenonderzoek nog moet worden uitgevoerd, zoals
is besproken in hoofdstuk 7.
Verslag 7:
De boedelvorderingen van het UWV zijn hoger dan verwacht. De vraag of alle
boedelcrediteuren volledig kunnen worden voldaan is daardoor afhankelijk van de uitkomst
van de procedure tegen de Banken en de discussie over de afdracht door de Banken van
volgens Curatoren onbevoegdelijk verrekende bedragen.
Verslag 9
Curatoren verwachten dat het faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld, wat
zou betekenen dat de boedelschulden en een (klein) deel van de preferente schulden
kunnen worden betaald. Concurrente schulden zullen niet kunnen worden betaald. In het
volgende verslag verwachten curatoren hierover meer te kunnen mededelen.
Verslag 10
Curatoren verwachten dat het faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld, wat
zou betekenen dat de boedelschulden en een (klein) deel van de preferente schulden
kunnen worden betaald. Concurrente schulden zullen niet kunnen worden betaald. In het
volgende verslag verwachten curatoren hierover meer te kunnen mededelen.
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Verslag 11
Gelet op het beschikbare boedelactief zal het faillissement van USG c.s. vereenvoudigd
worden afgewikkeld. Dit betekent dat alle boedelschulden en een (klein) deel van de
preferente schulden (i.c. Belastingdienst en UWV) kunnen worden betaald. Concurrente
crediteuren zullen geen uitkering ontvangen.
8.8.

Werkzaamheden
Verslag 1:
Inventarisatie van crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren,
diverse besprekingen met NTAB in het kader van crediteuren die zich op een voorrecht
beroepen.
Verslag 2:
Curatoren hebben alle bekende crediteuren aangeschreven en hen verzocht om voor 1 mei
2016 hun vorderingen in te dienen via www.crediteurenlijst.nl. Veel crediteuren hebben
aan deze oproep gehoor gegeven. Volledigheidshalve hebben curatoren vervolgens een
tweede mailing uitgestuurd aan crediteuren met het verzoek om voor zover zij hun
vorderingen nog niet via www.crediteurenlijst.nl hadden ingediend, dit voor 15 juli 2016
te doen. Crediteuren die zich nog niet via www.crediteurenlijst.nl hebben gemeld wordt
hierbij verzocht om dit alsnog te doen. Vanwege de omvang van de faillissementen en het
grote aantal crediteuren, zal er in beginsel uitsluitend via www.crediteurenlijst.nl met
crediteuren worden gecommuniceerd.
In de afgelopen periode is een aanvang gemaakt met de beoordeling van de ingediende
vorderingen met behulp van het boedelteam.
Verslag 3:
Curatoren hebben de beoordeling van de ingediende vorderingen vervolgd en met diverse
crediteuren gesproken en gecorrespondeerd over specifieke aspecten van hun vorderingen.
De beoordeling richt zich op dit moment met name op de ingediende huurvorderingen en
lokale belastingen over de boedelperiode. Dit is een arbeidsintensief proces, omdat het gaat
om een groot aantal panden en de meeste verhuurders ook bankgaranties hebben getrokken
die deels zijn aangewend voor de voldoening van boedelvorderingen.
Verslag 4:
Zoals opgemerkt, is er een flinke slag gemaakt met de beoordeling van huurvorderingen en
vorderingen ter zake van lokale belastingen. Dit blijft een arbeidsintensief proces, daar het
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gaat om meer dan 200 huurovereenkomsten en er veel onduidelijkheden bestaan ten
aanzien van met verhuurders gemaakte afspraken en te verrekenen (on)kosten.
Daarnaast zijn er werkzaamheden verricht ter zake van de verificatie van vorderingen van
Belgische werknemers en ter zake van werknemers met een salaris dat hoger lag dan de
maximale uitkering van het UWV.
Verslag 5:
De werkzaamheden hebben zich in de afgelopen periode geconcentreerd op de verificatie
van huurvorderingen en vorderingen ter zake van lokale belastingen. Dit proces is
nagenoeg afgerond.
Verslag 6:
De werkzaamheden hebben zich in de afgelopen periode geconcentreerd op de beoordeling
van huurvorderingen en vorderingen ter zake van lokale belastingen.
Verslag 7:
Curatoren hebben hun werkzaamheden voortgezet.
Verslag 10:
De curatoren hebben zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk beziggehouden met
het beoordelen van de huurvorderingen over de boedelperiode, het vervolgens aanschrijven
van de verhuurders en het verwerken van de daaropvolgende reacties van verhuurders.
Verslag 11:
De curatoren hebben zich in de afgelopen verslagperiode voornamelijk beziggehouden met
het beoordelen en verwerken van de reacties van de verhuurders ten aanzien van de
boedelhuurvorderingen, en het uitbetalen van de boedelvorderingen aan verhuurders.
Verslag 12:
De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode met name met boedelcrediteuren
gecorrespondeerd.
Verslag 13:
De curatoren hebben zich in de afgelopen verslagperiode gericht op het verder afhandelen
van de huurboedelvorderingen. Daarnaast zijn de curatoren nagegaan welke
werkzaamheden nog dienen te worden verricht alvorens de overige boedelcrediteuren
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kunnen worden uitbetaald. Omdat naar alle waarschijnlijkheid een deel van de preferente
vorderingen betaald kan gaan worden zijn tevens de vorderingen van de preferente
crediteuren nader beoordeeld.
Verslag 14:
De curatoren hebben zich in de afgelopen verslagperiode gericht op het verder afhandelen
van de huurboedelvorderingen. Daarnaast zijn de curatoren in contact met de
belastingdienst over de wijze waarop de boedelvorderingen van de zogenaamde “150%
bovendagloners” kunnen worden uitbetaald. Curatoren bestuderen momenteel ook in
hoeverre de boedel wettelijke rente verschuldigd is over de boedelvorderingen.
Omdat naar alle waarschijnlijkheid uit het boedelactief een deel van de preferente
vorderingen betaald kan worden zijn tevens de vorderingen van de preferente crediteuren
(i.c. de belastingdienst en het UWV) nader beoordeeld.
Verslag 15:
De curatoren hebben zich in de afgelopen verslagperiode gericht op het maken en
onderbouwen van de berekeningen van over de boedelvorderingen verschuldigde wettelijke
rente en over de boedelvorderingen van een aantal werknemers verschuldigde wettelijke
verhoging. Daarnaast dient de boedel nog met de belastingdienst de aangiftes
omzetbelasting over 2020 en 2021 (over beide jaren wordt een teruggave verwacht) af te
handelen. De aangifte over 2020 is in de afgelopen verslagperiode ingediend.
9.

OVERIG

9.1.

Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn de faillissementen afgewikkeld
kunnen worden. Gezien de omvang en complexiteit van de faillissementen zal met de
afwikkeling geruime tijd gemoeid zijn.

9.2.

Plan van aanpak
Verslag 1:
De komende verslagperiode zal in het teken staan van de verdere inventarisatie van de
stand van de boedel, alsmede de inventarisatie van verschillende crediteuren. Voorts zullen
werkzaamheden gemoeid zijn met de verkoop van nog niet te gelde gemaakte voorraad,
bedrijfsinventaris en de oplevering van winkels waarvan de huur niet door de Sport
Unlimited Retail wordt voortgezet. Curatoren zullen de schuldenlast verder in kaart moeten
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brengen en een aanvang nemen met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement,
een rechtmatigheidsonderzoek en een onderzoek naar de validiteit van door derden
geclaimde (zekerheids)rechten.
Verslag 2:
De afwikkeling van USG loopt op zijn einde in die zin dat vrijwel alle activa te gelde zijn
gemaakt en een belangrijk deel van de ingediende vorderingen is beoordeeld. De komende
periode zullen curatoren verder spreken met de banken over de verdeling van de
opbrengsten en zullen zij proberen met SUR tot een eindafrekening te komen. Daarnaast
zal de verificatie van de vorderingen in de komende periode door medewerkers van
curatoren worden voortgezet. Ook zullen curatoren in de komende periode een aanvang
maken met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Verslag 3:
De afwikkeling van USG is voor een belangrijk deel voltooid. Er is een vrijwel finaal
concept van een eindafrekening met SUR met nog een aantal PM posten. Curatoren zullen
deze eindafrekening in de komende verslagperiode voor zover mogelijk finaliseren in
overleg met SUR en de betrokken banken.
Curatoren richten hun inspanningen op dit moment onder meer op het beoordelen van
boedelvorderingen, meer in het bijzonder vorderingen ter zake van de huur. Een andere
belangrijke kwestie is de discussie met de banken over de verdeling van de opbrengst die
door SUR is betaald ter zake van onder eigendomsvoorbehoud aan USG Groep geleverde
voorraden. Het gaat daarbij om een financieel belang van € 7.225.000.
Daarnaast zullen curatoren in de komende verslagperiode hun oorzakenonderzoek
vervolgen.
Tot slot zullen curatoren in de komende verslagperiode de nodige aandacht besteden aan
nog een aantal resterende kwesties van geheel verschillende aard, zoals de verdere
afwikkeling van buitenlandse dochtervennootschappen en de bij Aegon ondergebrachte
pensioenregeling. Naar het zich laat aanzien hebben deze geen materiele invloed op de
financiële staat van de boedel.
Verslag 4:
De eindafrekening is nagenoeg gereed en curatoren zullen deze in de komende periode
bespreken met de banken en SUR.
Curatoren zullen hun hun inspanningen in de komende periode blijven richten op het
beoordelen van boedelvorderingen, meer in het bijzonder vorderingen ter zake van de huur.
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Een andere belangrijke kwestie blijft de discussie met de banken over de verdeling van de
opbrengst die door SUR is betaald ter zake van onder eigendomsvoorbehoud aan USG
Groep geleverde voorraden. Het gaat daarbij om een financieel belang van € 7.225.000.
Daarnaast zullen curatoren in de komende verslagperiode hun oorzakenonderzoek
vervolgen op basis van de inmiddels afgeronde quick scan.
Tot slot zullen curatoren in de komende verslagperiode de nodige aandacht besteden aan
nog een aantal resterende kwesties van geheel verschillende aard, zoals de verdere
afwikkeling van buitenlandse dochtervennootschappen en de bij Aegon ondergebrachte
pensioenregeling. Naar het zich laat aanzien hebben deze geen materiele invloed op de
financiële staat van de boedel.
Verslag 5:
Curatoren verwachten de komende periode een reactie van de banken op het door curatoren
gedane voorstel voor de verdeling, op basis waarvan het verdere beleid ter zake zal worden
bepaald. Daarnaast verwachten curatoren in de komende periode de verificatie van
huurvorderingen en lokale belastingen af te ronden.
Verslag 6:
Curatoren verwachten de komende periode met SUR tot een definitieve financiële
eindafrekening te kunnen komen.
Wat betreft de eindafrekening met banken zal deze worden bepaalde door het verloop en de
afloop van de door de banken gestarte procedure.
Daarnaast verwachten curatoren in de komende periode de
huurvorderingen af te ronden.

beoordeling van

Verslag 7:
Curatoren verwachten de komende periode met SUR tot een definitieve financiële
eindafrekening te kunnen komen.
Wat betreft de eindafrekening met banken zal deze worden bepaald door het verloop en de
afloop van de door de banken gestarte procedure. Daaraan zullen curatoren ook in de
komende periode de nodige aandacht moeten besteden.
Verder zal de discussie met de banken over volgens Curatoren onbevoegdelijk verrekende
bedragen worden voortgezet.
Verslag 8:
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Curatoren verwachten de komende periode met SUR tot een definitieve financiële
eindafrekening te kunnen komen.
De eindafrekening met banken zal worden bepaald door het verloop en de afloop van de
door de banken gestarte procedure. Daaraan zullen curatoren ook in de komende periode de
nodige aandacht moeten besteden. Curatoren zullen in de komende periode trachten om de
eindafrekening voor zover deze niet het onderwerp is van de procedure, met de banken af
te wikkelen.
Verder zal de discussie met de banken over volgens Curatoren onbevoegdelijk verrekende
bedragen worden voortgezet.
Verslag 9:
Curatoren betwisten de hoogte van de vordering van een aantal boedelcrediteuren, meer in
het bijzonder verhuurders. Nadat de discussies daarover zijn afgerond, verwachten
curatoren tot betaling van boedelschulden over te kunnen gaan.
Verslag 10:
Curatoren zullen in de komende verslagperiode de reacties van de verhuurders
inventariseren en beoordelen. Nadat de eventuele discussies daarover zijn afgerond,
verwachten curatoren tot betaling van boedelschulden over te kunnen gaan.
Verslag 11:
Curatoren verwachten in de komende verslagperiode de nog openstaande boedelschulden te
betalen.
Verslag 12:
Curatoren verwachten in de komende verslagperiode de nog openstaande boedelschulden te
betalen.
Verslag 13:
Curatoren streven ernaar om in de komende verslagperiode de nog openstaande
boedelschulden uit te keren.
Verslag 14:
Curatoren hopen in de komende verslagperiode duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de
loonheffingsafdracht aan de belastingdienst over de boedelvorderingen van de “boven
150% dagloners” en vervolgens aan deze werknemers de nog niet uitbetaalde
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boedelschulden te kunnen uitkeren. Tevens verwachten curatoren meer uitsluitsel te hebben
over verschuldigde wettelijke rente over boedelvorderingen.
Daarnaast zal in de komende verslagperiode de aangifte omzetbelasting over 2020 gedaan
worden; uit deze aangifte wordt een teruggave verwacht.
Verslag 15:
Curatoren streven ernaar om in de komende verslagperiode duidelijkheid te krijgen ten
aanzien van de loonheffingsafdracht aan de belastingdienst over de boedelvorderingen van
de “boven 150% dagloners”. Vervolgens kunnen aan deze werknemers de nog niet
uitbetaalde boedelschulden worden uitgekeerd. Daarnaast streven de curatoren ernaar om
in de komende verslagperiode de berekeningen af te ronden van de over de
boedelvorderingen verschuldigde wettelijke rente en de over de boedelvorderingen van een
aantal werknemers verschuldigde wettelijke verhoging. Als de berekeningen vaststaan en
de stand van de boedel dat toelaat, kunnen de verschuldigde bedragen in de komende
verslagperiode worden uitgekeerd aan de desbetreffende boedelschuldeisers. Hierover
zullen de deze boedelcrediteuren te zijner tijd worden geïnformeerd.
9.3.

Indiening volgend verslag
Verslag 2:
3 maanden na heden
Verslag 3:
3 maanden na heden.
Verslag 4:
6 maanden na heden.
Verslag 5:
3 maanden na heden.
Verslag 6:
3 maanden na heden.
Verslag 7:
3 maanden na heden.
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Verslag 8:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 9:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 10:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 11:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 12:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 13:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 14:
Circa 3 maanden na heden.
Verslag 15:
Circa 3 maanden na heden.
9.4.

Werkzaamheden
Verslag 2:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 3:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 4:
Opstellen van dit verslag.
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Verslag 5:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 6:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 7:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 8:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 9:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 10:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 11:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 12:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 13:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 14:
Opstellen van dit verslag.
Verslag 15:
Opstellen van dit verslag.
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Status van het verslag
Dit verslag berust op informatie die curatoren in de verslagperiode ter kennis is gekomen.
Curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de
volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog
geen uitspraak worden gedaan.
Het verslag beoogt niet om een verantwoording af te leggen over de stand van de boedels
of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan
dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan
gevolgen hebben voor de in dit verslag opgenomen gegevens. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.

Amsterdam, 19 augustus 2021

mr. A. van Hees
curator

mr. J.E.P.A. van Hooff
curator
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