Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
30-07-2020
F.18/18/106
NL:TZ:0000055340:F001
02-07-2018

R-C
Curator

mr. H.H. Kielman
mr P.T. Bakker

Algemene gegevens
Naam onderneming
Athleteshop.nl B.V.

07-08-2018
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Gegevens onderneming
Athlete.nl B.V., tevens handelend onder de naam Athleteshop, gevestigd te
Rostockw eg 5, 9723 HG Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 01182566

07-08-2018
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Activiteiten onderneming
Online verkoop van sport en vrijetijdsartikelen aan consumenten in heel
Europa.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 7.386.330,00

€ -561.439,00

€ 2.204.202,00

2016

€ 14.000.624,00

€ 29.451,00

€ 3.357.095,00

2017

€ 22.746.656,00

€ -3.579.394,00

€ 3.476.987,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-08-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
42

07-08-2018
1

Toelichting
Het gemiddeld aantal w erknemers over 2017 bedroeg 42 (2016: 25).

Boedelsaldo
€ 109.715,84

07-08-2018
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Toelichting
Bestaande uit credit saldo van de bankrekeningen, verkoop productcontent
€ 71.756,59

12-02-2019
3

€ 3.524,82

14-08-2019
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2018

07-08-2018
1

t/m
29-7-2018
van
30-7-2018

07-11-2018
2

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

12-02-2019
3

t/m
7-2-2019
van
4-2-2019

07-05-2019
4

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

14-08-2019
5

t/m
8-8-2019
van
9-8-2019

14-11-2019
6

t/m
10-11-2019
van
10-11-2019

13-02-2020
7

t/m
12-2-2020
van
13-2-2020

13-05-2020
8

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020
t/m
26-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

415 uur 12 min

2

271 uur 0 min

3

114 uur 36 min

4

43 uur 12 min

5

10 uur 12 min

6

14 uur 24 min

7

5 uur 30 min

8

0 uur 1 min

9

13 uur 49 min

totaal

887 uur 56 min

Toelichting bestede uren
52,60 (curator)
88,70 (mr. A. Gras)
20,80 (mr. B.F.M. Kievitsbosch)
11,00 (mr. G.C. Bouw man)
81,10 (mr. L.G. van Dijk)
17,40 (mr. T.M. Vollbehr)
143,60 (dhr. I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

07-08-2018
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27:48
86:42
01:06
00:06
85:36
07:30
62:12

(curator)
(mr. A. Gras)
(mr. B.F.M. Kievitsbosch)
(mr. G.C. Bouw man
(mr. L.G. van Dijk)
(mr. T.M. Vollbehr)
(dhr. I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

07-11-2018
2

07:12
08:00
46:42
03:00
49:42

(curator)
(mr. A. Gras)
(mr. L.G. van Dijk)
(mr. T.M. Vollbehr)
(dhr. I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

12-02-2019
3

6,90 (curator)
6,90 (mr. A. Gras)
20,40 (mr. L.G. van Dijk)
0,40 (mr. T.M. Vollbehr)
8,60 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

1. Inventarisatie

07-05-2019
4

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Ysee Beheer B.V. w aarvan de heer Y.
Solinger bestuurder enig aandeelhouder is. Tot kort voor het faillissement, 17
mei 2018, w as Common Investments B.V. mede aandeelhouder.

07-08-2018
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1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement loopt een vijftal procedures.

07-08-2018
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1.3 Verzekeringen
Gebruikelijke verzekeringen bleken beëindigd.

07-08-2018
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1.4 Huur
Tw ee bedrijfspanden Rostockw eg 5 (kantoor en retourenmagazijn) en
Atoomw eg 19 (magazijn) te Groningen, beide opgezegd met machtiging van de
rechter-commissaris.

07-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Athlete.nl voerde onder de handelsnaam Athleteshop een onderneming die in
grote delen van Europa actief w as. In de laatste jaren heeft Athleteshop haar
potentieel in Europa uitgebreid door voor diverse landen w ebsites te openen.
Athleteshop bood meer dan 100.000 vrijetijdsproducten via haar w ebsite aan
in 15 landen, handelde in 2017 700.000 bestellingen af. Zij maakte in de
laatste vijf jaar een explosieve (omzet)groei door.
Desondanks heeft de onderneming in die jaren verliezen geleden. Zij kende
een permanente liquiditeitsbehoefte. De oorzaken van het faillissement zijn in
onderzoek, maar geconstateerd kan w orden dat de marges te gering w aren
en de onderneming de grenzen van de omzetgroei had bereikt en
overschreden. Leveranciers kregen niet tijdig betaald en staakten leveringen,
terw ijl aan de afzetkant klanten bestelden en betaalden, maar hun w aar laat,
niet of ondeugdelijk geleverd kregen. De retouren- en klachtenafhandeling
vereisten meer inspanningen en ook personeelskosten.
Verder hebben de leveringsproblemen Athleteshop negatief in het nieuw s
gebracht. Naar aanleiding van klachten van consumenten via Trustpilot,
Klacht.nl, en Facebook heeft het TV Programma Kassa aandacht aan
Athleteshop besteed. De berichtgeving betrof met name betaalde, maar niet
geleverde goederen, het aanbieden van onbestelbare goederen, annuleringen
van bestellingen en de slechte afw ikkeling van herroepingen en
geretourneerde goederen. Mede ten gevolge van die negatieve berichten
namen de bestellingen af en verhoogde payment service provider Adyen haar
deposit level (zie onder banken), w aardoor de liquiditeitskrapte meer en meer
knelde. Een schuldsaneringsronde onder leveranciers mocht Athleteshop niet
meer baten. Uiteindelijk is het faillissement op eigen aangifte uitgesproken.
Kort voor het faillissement heeft Athleteshop haar activiteiten volledig
gestaakt. De telefoonlijnen van de (klantenservice van) Athleteshop w aren
afgesloten, de w ebsites w aren offline en de w erknemers naar huis gestuurd.
Leveranciers hadden leveringen van voorraad opgeschort en diensten (zoals
Google en hostingservers) opgeschort. Een verhuurder had het magazijn
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geblokkeerd. Veel van de voor het faillissement gedane bestellingen zijn niet
meer geleverd, naar zeggen van de onderneming zouden dat 5.000 tot 7.000
klanten kunnen zijn. De naam van Athleteshop blijkt door een en ander
aanzienlijk besmeurd en beschadigd.
De behandeling van dit faillissement blijkt zeer arbeidsintensief. In de eerste
w eken van het faillissement hebben duizenden klanten uit heel Europa zich
zow el telefonisch als per e-mail bij de curator gemeld. Op w ebsites van
Athleteshop, maar ook op Facebook en de eigen w ebsite van BENK Advocaten
zijn in de Engelse en Nederlandse taal mededelingen. Gedupeerde klanten en
leveranciers zijn gew ezen op de mogelijkheid hun vordering (digitaal) bij de
curator in te dienen. Voorts is ter informatie een veel gestelde vragen lijst
(FAQ) geplaatst over (de w erking van) het faillissement. Inmiddels zijn er 9000
e-mails ontvangen door de curator en hebben meer dan 4300 klanten en
leveranciers een vordering ingediend.
Niet alleen de duizenden internationale klanten met vorderingen en vragen,
maar ook de grote groep van (260) leveranciers met eigendomsaanspraken en
de omvang van onlineactiviteiten in Europa vereisen veel inspanningen.
Tezamen met de pogingen om de data veilig te stellen, de w ebsites online en
de contacten met diverse (dw ang)crediteuren (zoals w eb – en data
hostingpartijen, Google, verhuurder etc.) en een externe domeinnaamhouder
maken de afw ikkeling ervan bew erkelijk. Ook is met diverse gegadigden
gesproken over overname (van een onderdeel van) Athleteshop. Er is veel tijd
gestoken in het informeren van die geïnteresseerden – op hun verzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
121

07-08-2018
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Toelichting
121 w erknemers, w aaronder veel oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
146

07-08-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-7-2018

121

Ontslag is bij brief en e-mail van 4 juli 2018 aangezegd met
machtiging van de rechter-commissaris.

totaal

121

2.4 Werkzaamheden personeel
In een bijeenkomst op 6 juli is het personeel geïnformeerd over de gevolgen
van het faillissement en heeft het UW V een intake met de 121 Athlete.nl BV
w erknemers uitgevoerd.

07-08-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
geen

07-08-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris (tafels, stoelen, overig meubilair en beeldschermen, laptops)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

07-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en voorraden zullen in een verkooptraject met OVM
(online) w orden verkocht, w aarbij een minimumopbrengst is gegarandeerd.

07-08-2018
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De afrekening heeft nog niet plaatsgehad. Een concept afrekening volgt op
korte termijn. W el is een voorschot van de verkoopopbrengst van de
(online)verkoop gestort op de boedelrekening.

07-05-2019
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Er is een afspraak gepland voor overleg over de afw ikkeling van de verkoop
van de restantvoorraad.

14-08-2019
5

De verkopen van de roerende zaken/voorraad via veilingen en w ebsite is
afgerond en heeft € 236.921,62 opgebracht. De boedel had een voorschot van
€ 40.000,00 hierop in een eerder stadium ontvangen. Volgens de afrekening
van de verkopende partijen komt aan de boedel nu nog € 104.193,87 toe. In
deze afrekeningen doen zich enige onduidelijkheden voor, w aarover
opheldering verzocht is.

14-11-2019
6

Door de boedel is € 104.193,87 ontvangen. Met het verkopende veilinghuis
w ordt voort gecommuniceerd over de afrekening.

13-02-2020
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden en retourgoederen. (NB Het betreft een partij met een relatief
geringe inkoopw aarde gezien de gemiddelde dagomzet. Voorts betreft het
veel eenlingen. Veel leveranciers hebben w egens betalingsproblemen
leveringen gestaakt of opgeschort, of hun voorraden al terug gehaald.)

07-08-2018
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Het Duitse Openbaar Ministerie heeft ingevolge een onderzoek naar
internetfraude een tw eetal pakketten Lego in beslag genomen. Die
pakketten zijn nu vrijgegeven en door het Duitse OM naar het kantoor van de
curator gezonden. Aan een internetveiler is verzocht deze pakketten op een
passende veiling ter verkoop aan te bieden.

30-07-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

productcontent w ebsites

€ 36.300,00

totaal

€ 36.300,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immaterieel actief. Het betreft onder meer e-commerce platformen Magento 1
en 2, rechten op handelsnamen, goodw ill, accounts Google analytics en
adw ords, inloggegevens sociale media, e-mail-, klanten- en
nieuw sbriefbestand. Met betrekking tot de gerechtigdheid tot onder meer de
domeinnamen Athleteshop.nl, .com, .de etc. loopt een discussie met de huidige
domeinnaamhouder aan w ie deze in 2016 zijn verkocht.
Aandelen in Duitse vennootschap Athleteshop GmbH.

07-08-2018
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Aandelen in Duitse vennootschap Athleteshop GmbH.
(Verslag 3)
In de GmbH vinden kennelijk geen activiteiten plaats, maar er zijn onder meer
w el perikelen met de Duitse fiscus en overige verplichtingen naar Duits recht,
hetgeen kosten met zich meebrengt. De bestuurder/ Geschäftsführer van de
GmbH heeft hierover overleg met de boedel en heeft ook voorstellen gedaan.
Voor de boedel is de w aarde van de GmbH van belang, teneinde te kunnen
vervreemden of een andere w ijze van beëindiging van de betrokkenheid van
Athleteshop bij de GmbH te bew erkstelligen. In dat kader is opdracht tot
w aardering gegeven.

12-02-2019
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Een aantal vragen met betrekking tot de administratie van de GmbH ligt aan de
bestuurder voor ter beantw oording.
Een aanvankelijk geïnteresseerde meldde zich w ederom voor (een kopie van)
het e-commerce platform Magento 2, maar heeft na nader onderzoek afgezien
van koop.

07-05-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het faillissement van Athleetshop w as snel bekend in de markt. In diverse
nieuw skanalen, als ook branche sites als emerce.nl en retailtrends.nl w erd het
faillissement verkondigd.
Middels een tw eetal verkoopmemoranda, een algemene en een die zag op het
immaterieel (online) actief is (algemene) bedrijfsinformatie gedeeld via met
media, w ebsite en middels toezending aan tientallen potentieel
geïnteresseerden. Geïnteresseerden hadden veel (meer) vragen over het
immaterieel actief met betrekking tot de internetverkopen, linkw aarde. Aan die
geïnteresseerden is op hun verzoek, na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring, een honderdtal specifieke bestanden over de
online activiteiten en tot de omzet per land, merken en leveranciers, Google
Analytics en Adw ords van de 15 internationale w ebsites gedeeld. De boedel
heeft daarbij gebruik gemaakt van een online marketingbureau om die
informatie te verzamelen en te (kunnen) verstrekken.
Geen partij heeft geboden op een doorstart van de gehele onderneming met
behoud van (een deel) van het personeel. De naam Athleteshop blijkt ernstig
besmeurd, zo bleek uit de reacties van geïnteresseerden. Verhalen over de
negatieve naam, de investeringen die nodig zullen zijn om het imago te
herstellen en de kosten die dit met zich mee zal brengen.
Besloten is om de onderneming in onderdelen te verkopen. Het materieel actief
w ordt begeleid verkocht met OVM, terw ijl voor het immaterieel actief met
enkele partijen nog w ordt gesproken over overname van specifieke
bestanddelen.
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De verkoopopbrengst van productcontent w ebsites € 36.300,-- incl. BTW is
bijgeschreven op de boedelrekening. Daarnaast is er een (voorschot)bedrag
van € 40.000,-- ontvangen van het onlineveilinghuis in verband met een
tussentijdse afdracht van de verkoopopbrengst van de inventaris en
voorraden. De boedel heeft voorts w ilsovereenstemming bereikt met een
koper ter zake de verkoop van diverse immateriële activa. Ondanks het
bereiken van overeenstemming en de toezending van de concept
koopovereenkomst zijn door de koper nog enkele bezw aren opgew orpen als
gevolg w aarvan nog geen overdracht heeft plaatsgevonden. Er vindt thans
overleg plaats tussen de boedel en de koper.

07-11-2018
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(Verslag 3)
In dit kw artaal hebben nog diverse online veilingen plaatsgevonden.
Daarnaast is daarvoor geschikte voorraad voorafgaand aan de kerstperiode
(en ook nu nog) via reguliere w ebw inkels online aangeboden. Tussentijdse
berichten doen vermoeden dat er een goede opbrengst is, de resultaten en
afrekening w orden in het volgend kw artaal verw acht.
Voorts zijn door de curator voor een bedrag van € 50.000,00 excl. BTW aan
een partij voornamelijk immateriële zaken verkocht, w aaronder de
handelsnaam. De koopprijs hiervoor (€ 60.500,00 incl. BTW ), is door de boedel
ontvangen. Met deze transactie zijn ook diverse kosten met terugw erkende
kracht op de koper overgegaan. De vergoeding hiervoor dient nog door de
boedel te w orden ontvangen.

12-02-2019
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Inmiddels heeft de koper de kostenvergoeding voldaan.

07-05-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek. De debiteurenstand blijkt veel geringer dan in de administratie is
verw erkt o.m. door opname van particulieren als debiteuren terw ijl deze
middels betaling aan payment service providers bestellingen hebben betaald.

07-08-2018
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De curator ontving van de bestuurder documentatie met betrekking tot een
door gefailleerde van een verbonden vennootschap overgenomen vordering op
een voormalig sponsor van het aan de bestuurder en diens vennootschappen
verbonden schaatsteam groot € 37.952,32. Door de sponsor zijn diverse
verw eren opgew orpen tegen de vordering. De curator correspondeert hierover
met de sponsor.

07-11-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Debiteuren w orden geïnd.

07-08-2018
1

(Verslag 3)
Payment service provider Adyen heeft laten w eten dat bij haar, na het verloop
van de chargeback-termijn voor creditcardmaatschappijen een positief saldo
resteert van € 32,053.02. Aan Adyen is verzocht dit op de boedelrekening te
betalen.

12-02-2019
3

Adyen heeft een bedrag ad € 30.31064 overgemaakt naar de boedelrekening.
Onderzoek loopt of dit het volledig bedrag is dat zij verschuldigd is.

07-05-2019
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Onderzoek is voortgezet.

14-08-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Banken:
Athlete.nl had diverse (reguliere)bankrelaties met ING, met een kredietruimte
en ABN en Rabobank zonder. De kredietfaciliteit bij ING is op het moment van
het faillissement onbenut.
Payment Service Providers:
Voor de online verkopen bediende Athleteshop zich van zogenaamde payment
service providers (PSP’s) w aaronder collecterende PSP’s als Adyen, en later
Pay Vision. Zij handelden het online betalingsverkeer voor Athleteshop af
tegen betaling van verhoeding per transactie. Beide PSP’s hielden een deposit
level aan ter beperking van risico’s van refund- en chargeback van credit
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cardmaatschappijen. De PSP’s pasten contractueel eenzijdig de deposit levels
aan naar gelang de door hen berekende omvang van het chargeback risico. In
2018 liep dat deposit Level bij Adyen op tot 600% van de oorspronkelijke
w aarde tot € 815.000,--. Uiteindelijk heeft Adyen het contract per 2 mei 2018
opgezegd.
Pay Vision, gelieerd aan ING, is haar als PSP opgevolgd. Beide PSP’s houden
betalingen vast ter dekking van het chargeback risico uit hoofde van de ten
tijde van het faillissement bestaande overeenkomsten.

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels is gebleken dat payservice providers (PSP’s) Adyen en Pay Vision
gedurende de faillissementsperiode, tot nog toe, een bedrag van totaal €
677.028,00 hebben terugbetaald van de aangehouden deposits aan de
creditcardmaatschappijen als gevolg van de contractuele chargeback regeling.
Athleteshop-klanten die een bestelling via creditcard hebben betaald, maar die
de transactie ontbonden hebben, hebben van creditcardmaatschappijen
terugbetaling verlangd (NB Het ontbinden kan om een veelheid van redenen
plaatsvinden, van kaartfraude tot het niet ontvangen van de bestelde
goederen, of om reden dat geleverde goederen niet voldeden aan de
verw achtingen. Dit bedrag hebben de creditcardmaatschappijen op hun beurt
van de PSP’s teruggevorderd in verband met de chargebacks van de klanten).
Dit betekent dat voormeld bedrag € 677.028,00 via creditcardmaatschappijen
aan Athleteshopklanten is uitgekeerd. Het is op dit moment niet te beoordelen
hoeveel klanten dit betreft.
De contractuele verhoudingen van Athleteshop met de PSP’s is onderdeel van
nadere beoordeling.

07-11-2018
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Afgelopen verslagperiode is er een totaal bedrag van € 9.362,57 ontvangen
van verschillende banken. Dit betreft het creditsaldo per datum faillissement.
Hiermee bedraagt het totaal van de aangetroffen liquide middelen €
87.974,95.

Toelichting vordering van bank(en)
(Verslag 3)
Het bedrag dat via creditcardmaatschappijen is uitgekeerd aan Athleteshop
klanten is toegenomen tot (in ieder geval; van Payvision zijn op het moment
van verslag nog geen nieuw e gegevens bekend) € 700.726,43.

12-02-2019
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5.2 Leasecontracten
Enkele auto’s en een heftruck.

07-08-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Payvision heeft een (niet geregistreerd) pandrecht op de ontvangsten op haar
rekening.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja. Er zijn 260 leveranciers w aarvan een groot deel aanspraak maakt op een
eigendomsvoorbehoud. Dit betreft een tijdrovende klus, maar een groot deel
daarvan is reeds onderzocht.

07-08-2018
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Met de leveranciers onder eigendomsvoorbehoud is gecorrespondeerd. Voor
zover de aanspraken uit eigendomsvoorbehoud zijn erkend zijn de
leveranciers in de gelegenheid gesteld om hun goederen te individualiseren in
het magazijn van gefailleerde. Indien deze goederen zijn aangetroffen zijn ze
na afgifte van een creditnota en ontvangst van een boedelbijdrage aan de
leveranciers meegegeven. De feitelijke uitgifte van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is namens de boedel verricht door
Online Veilingmeester. De curator is nog in afw achting van een algeheel
overzicht ter zake de afgegeven goederen.

07-11-2018
2

5.6 Retentierechten
Hostingserver Duocast heeft zich onder meer op een opschortings- en
retentierecht beroepen. Het retentierecht is met inachtneming van artikel 60
FW gevorderd en voor het overige is met haar een regeling overeengekomen
w aarna sites live zijn gegaan en verkoop- en voorraadadministratie en data
w eer beschikbaar w aren.

07-08-2018
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(Verslag 3)
De kosten van het voormelde zijn met terugw erkende kracht vanaf 1 augustus
2018 overgenomen door de koper van de immateriële activa (zie hiervoor
onder 3.13).

12-02-2019
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5.7 Reclamerechten
Geen

07-08-2018
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie boven

07-08-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting is geen sprake gew eest.
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6.2 Financiële verslaglegging
nvt

07-08-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie onder Activa.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

07-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

07-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

07-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

07-08-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

07-08-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.

07-08-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

07-08-2018
1

Toelichting
Aansprakelijkheidsverzekering curator
€ 3.577,79

07-11-2018
2

Toelichting
Nog te betalen boedelschulden ad € 3.577,79 betreffende de kosten van
externe ondersteuning voor de afdoening van de grote hoeveelheid
mailberichten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.080.190,00
Toelichting
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst

07-08-2018
1
Nederland € 213.854
Engeland € 159.929
België € 93.280
Duitsland € 579.500
Frankrijk € 33.627

€ 2.858.519,00

07-11-2018
2

Toelichting
De Nederlandse belastingdienst heeft een vordering naheffing OB ingediend ad
€1.992.183,00. De belastingdiensten van Engeland, België, Duitsland en
Frankrijk hebben in totaal €866.336,00 aan vorderingen ingediend w egens niet
afgedragen BTW .

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend

07-08-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet bekend

07-08-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4324

07-08-2018
1

4358

07-11-2018
2

Toelichting
4.358 crediteuren hebben een vordering ingediend, 31 (bekende crediteuren)
nog niet.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.734.167,87

07-08-2018
1

Toelichting
De kans dat concurrente schuldeisers, w aaronder de vele consumentklanten,
hun vorderingen betaald zullen krijgen is zeer minimaal. Overigens is het de
curator bekend dat een deel van de klanten betaald zullen w orden.
€ 3.848.629,00

07-11-2018
2

Toelichting
€ 3.848.629,00 ingediend in euro’s, hiernaast diverse vorderingen in diverse
valuta’s. Voor een bedrag ad € 319.799,91 is nog niet ingediend. Bedacht dient
te w orden dat tot nog toe een bedrag ad € 677.028,00 via
creditcardmaatschappijen aan klanten is gerestitueerd. Het is aannemelijk dat
een groot deel van deze restituties mede, of in eerste instantie, als vordering
bij de boedel zijn ingediend. Vanw ege het grote aantal betrokkenen is daar op
dit moment geen zicht op. De totale restituties zullen na een halfjaar na
faillissementsdatum w orden beoordeeld en zo nodig met de lijsten van
ingediende vorderingen vergeleken.
€ 700.726,43

12-02-2019
3

Toelichting
(Verslag 3)
Het bedrag dat via creditcardmaatschappijen is uitgekeerd aan Athleteshop
klanten is toegenomen tot (in ieder geval) € 700.726,43.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Bekende crediteuren zijn aangeschreven. De vorderingen w orden ingediend.

07-08-2018
1

De kans dat concurrente schuldeisers, w aaronder de vele consumenten, hun
vorderingen betaald zullen krijgen is zeer minimaal. Overigens is het de curator
bekend dat een deel van de klanten betaald zullen/zijn (ge)w orden via de
onder 8.6 genoemde creditcard maatschappijen.

07-05-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
(Handels)crediteuren zijn aangeschreven. Consumenten w orden, voor zoveel
mogelijk in hun eigen taal te w oord gestaan en geïnformeerd.

07-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er w as en tijde van het faillissement een vijftal procedures tegen Athleteshop
aanhangig. W ederpartijen betreffen DPD, M.H. Heeg, W akesport, S&C
Distributie en X-Tend.

07-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Vorderingen ten behoeve van geleverde zaken en verleende diensten.

07-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Alle rechtbanken zijn op 6 juli 2018 aangeschreven met het verzoek de
procedures te schorsen. Alle zijn geschorst, behoudens X-Tend in w elke zaak
de rechtbank Noord-Nederland op 26 juli 2018 vonnis heeft gew ezen. De
curator onderzoekt de status van de laatste zaak en heeft alle partijen
verzocht hun vordering in te dienen bij de boedel.

07-08-2018
1

Ysee Beheer BV voert als deel van de fiscale eenheid bezw aar tegen een
naheffingsaanslag Omzetbelasting van de Belastingdienst. Curator heeft
aangegeven geen bezw aar te hebben tegen de procedure.

07-05-2019
4

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De verkoop van activa is onderw erp van voortgang. De inventaris en voorraad
w ordt afgew ikkeld en verkoop van immaterieel actief stapsgew ijs. Na afloop
van dat proces, dat in het aankomend half jaar zijn beslag zal hebben
gekregen, zal definitief over de w ijze van afw ikkeling bericht kunnen w orden.

07-08-2018
1

In de aankomende periode zullen de onderzoeken in de
rechtmatigheidsvraagstukken en de positie van de PSP’s w orden voortgezet
en zo mogelijk ook afgerond.

14-08-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

30-07-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
In de administratie van de failliete vennootschap zijn (kennelijk) ook
bescheiden aanw ezig w elke behoren bij andere, aan de failliete vennootschap
of bestuurder Solinger gelieerde, entiteiten. De desbetreffende bestuurder
heeft in voorkomende gevallen navraag en afgifte verzocht en gekregen van
dergelijke stukken.

14-11-2019
6

Vanw ege de aard en omvang van dit faillissement zijn er naast (en binnen) de
gebruikelijke aandachtsgebieden vele qua financieel belang relatief kleine
onderw erpen die spelen. Nu de materiële activa volledig zijn verkocht, w ordt
zijdens door de curator geïnventariseerd op w elke dossiers het opportuun is
om deze voort te zetten, dan w el op praktische w ijze af te ronden. Het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar het handelen en de positie
van de payservice providers w ordt nog voortgezet. Daarin zal gepoogd w orden
om in de komende periode tot (voorlopige c.q. tussen-) conclusies te komen.

13-02-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

