Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.13/17/219

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000013890:F001

Datum uitspraak:

09-06-2017

Curator:

mr. E. Doornhein

R-C:

mr. IM Bilderbeek

Algemeen
Gegevens onderneming
Voipro Nederland B.V.
Activiteiten onderneming
Internet, telefonie
Omzetgegevens
€ 880.000,-- (boekjaar 2016)
Personeel gemiddeld aantal
2
Saldo einde verslagperiode
€ 2.562,-€ 47.470,73. Van dit bedrag moet nog wel een bedrag van € 7.787,53 aan de doorstartende
partij, Voipro Communications B.V., betaald worden.
€ 17.819,45
Verslagperiode
9 juni t/m 5 juli 2017
6 juli tot en met 5 oktober 2017
6 oktober 2017 t/m 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
68 uren en 36 minuten
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73 uren en 48 minuten
6 uren en 24 minuten
Bestede uren totaal
68 uren en 36 minuten
142 uren en 24 minuten
148 uren en 48 minuten
Toelichting
Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA-richtlijnen voor
faillissementen en surseances van betaling. Dit openbaar verslag bevat de bevindingen van de
curator gedurende de eerste drie weken van het faillissement.
De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de ter hand gestelde en beschikbare stukken en de
met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. In navolgende openbare
verslagen kunnen nadere nuanceringen en kan een nadere actualisatie van feiten en
omstandigheden zoals aangegeven in dit eerste openbaar verslag plaatsvinden.
Het faillissement
Het faillissement van Voipro Nederland B.V. is aangevraagd door de bestuurders van Voipro
International B.V.
De moedervennootschap Voipro International B.V. is reeds op 5 april 2017 bij vonnis van de
Rechtbank Amsterdam failliet verklaard.
Activiteiten
De onderneming houdt zich bezig met "VoIP" ofwel bellen via internet/de cloud. Het gaat
hierbij om een complete communicatieoplossing met verschillende faciliteiten voor de
gebruikers. De curator verwijst hierbij ook naar www.voipro.com.
Voipro Nederland B.V. heeft eigen klanten, maar was bij haar activiteiten afhankelijk van haar
moedervennootschap Voipro International B.V. Het platform en de software behoort namelijk
toe aan Voipro International B.V.. Voipro Nederland B.V. diende voor het gebruik van dit
platform en de software maandelijks een licentievergoeding aan de moedervennootschap te
betalen.

Dit tweede openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste vijf
maanden van het faillissement.
Dit openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

Voipro Nederland B.V. is opgericht op 1 mei 2006.
(QLJDDQGHHOKRXGHUHQEHVWXXUGHUYDQ9RLSUR1HGHUODQG%9LVGHILQDQFLsOHKROGLQJ9RLSUR
International B.V. Deze vennootschap heeft verschillende aandeelhouders en een tweetal
bestuurders, Hondo Consulting B.V. en de heer A.P. Collins. Bestuurder van Hondo
Consulting B.V. is de heer H. Hesselink.

1.2

Winst en verlies
De curator beschikt over een balans en winst en verliesrekening over de jaren 2015 en 2016.
Hieruit blijkt dat de onderneming in 2015 een omzet heeft gerealiseerd van circa € 1.000.000,-en in 2016 van € 880.000,--. In 2015 werd een winst behaald van € 135.000,-- en in 2016 van
€ 78.000,--.
Het balanstotaal in 2015 bedraagt € 293.000,-- en in 2016 € 279.000,--. De activa bestaan uit
inventaris, onderdelen van een datacentrum en handelsdebiteuren. Opvallend is de
aanzienlijke rekening-courantvordering van Voipro International B.V. Deze schommelt tussen
de € 1,7 en € 1,8 miljoen en heeft, naar de curator heeft begrepen, betrekking op de door
Voipro International doorberekende licentievergoeding voor het gebruik van het platform en de
software. Deze kosten konden kennelijk niet worden gedragen door Voipro Nederland B.V.
De curator heeft de cijfers nader in onderzoek.

De curator heeft de cijfers nader in onderzoek genomen en zal de uitkomst van de quick
scan met de bestuurders bespreken.
1.3

Balanstotaal
Zie hiervoor onder 'Winst en verlies'

1.4

Lopende procedures
De curator is hiermee niet bekend.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde heeft (tezamen met moedervennootschap Voipro International B.V.) een
verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid bedrijven. Deze verzekering is inmiddels
EHsLQGLJG
Voorts heeft gefailleerde een collectieve ongevallenverzekering en een
ziekteverzuimverzekering afgesloten, welke thans nog lopen. De collectieve
ongevallenverzekering wordt met ingang van 15MXOLDVEHsLQGLJG
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De werkzaamheden ten aanzien van de verzekeringsportefeuille zijn afgewikkeld.
1.6

Huur
)DLOOLHWKXXUGHHHQNDQWRRUUXLPWH EHVWDDQGHXLWppQNDPHU RS6FKLSKROELM5HJXV
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator deze huurovereenkomst op
grond van artikel 39 Fw opgezegd.

Dit onderwerp is inmiddels afgewikkeld.
1.7

Oorzaak faillissement
De curator heeft de afgelopen periode een aantal besprekingen gevoerd met betrokken
partijen, waaronder uiteraard met de bestuurders. Uiteraard zal de komende tijd verder
onderzoek worden gedaan en betreft dit slechts de eerste bevindingen.
Zoals aangegeven is de moedervennootschap Voipro International B.V. reeds bij vonnis van
de Rechtbank Amsterdam op 5 april 2017 failliet verklaard.
Voipro Nederland B.V. was bij haar dienstverlening aan de klanten volledig afhankelijk van de
moeder. Daarnaast is de moeder 100% aandeelhouder van Voipro Nederland B.V. De moeder
heeft een zeer aanzienlijke vordering op de dochter en, zoals ook uit de cijfers van de dochter
blijkt, het zou voor de dochter niet mogelijk zijn om zijn deze vordering (ooit) in te lossen.
Voipro Nederland B.V. bleek er maar net in te slagen het hoofd boven water te houden,
hetgeen lukte zolang zij bijvoorbeeld de vergoeding voor de licentie van de moeder niet
voldeed. Hetzelfde gold voor de fiscale vorderingen waarbij een fikse achterstand bestond.
Dit heeft er overigens in geresulteerd dat de fiscus op 6 december 2016 de volledige
bedrijfsinventaris van Voipro in beslag heeft genomen en heeft verkocht. Vervolgens is de
RQGHUQHPLQJYRRUWJH]HWYDQXLWppQNDPHUZDDUJHZHUNWZHUGYLDLHGHUVSULYpFRPSXWHU
Overigens was het concept van ³bellen over het internet´ten tijde van de oprichting van de
moeder van Voipro Nederland baanbrekend en nieuw. Op enig moment had deze
onderneming meer dan 15 werknemers. Helaas slaagde de moeder er niet in om alle kosten
van de onderneming te dragen en bijvoorbeeld rente op de verstrekte leningen te betalen, laat
staan die af te lossen.
In 2016 zijn (hierdoor) geschillen en spanningen ontstaan tussen de directie enerzijds en de
aandeelhouders/investeerders van de moeder anderzijds. Behalve over het niet kunnen
voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de geldleningsovereenkomsten, had deze
discussie tevens tot onderwerp het recht op de software die nodig is om het platform draaiend
te houden.
De curator zal de komende periode verder gaan met de inventarisatie.

De curator voert onderzoek uit en laat een quick scan van de boekhouding en cijfers van failliet
maken.
De quick scan is inmiddels gemaakt en de curator zal de uitkomst met de bestuurders
bespreken.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

11-01-2018

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er twee (2) werknemers in dienst van
de gefailleerde vennootschap.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In onderzoek.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij brieven van 26 juni 2017 werden de arbeidsovereenkomsten van de twee werknemers
ingevolge artikel 40 Fw opgezegd. Voor opzegging van de arbeidsovereenkomsten op grond
van art. 40 Fw. werd de machtiging van de rechter-commissaris verkregen.
Op vrijdag 16 juni jl. werd de intake met het UWV gehouden voor de twee werknemers.
Gedurende deze bijeenkomst kregen de werknemers onder begeleiding van een
buitendienstmedewerker van het UWV de gelegenheid aanspraak te maken op de
zogenoemde faillissementsuitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgewikkeld.
2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De inventaris is voor het faillissement meegenomen en geveild door de belastingdienst.
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Afgewikkeld.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De inventaris is voor het faillissement meegenomen en geveild door de belastingdienst.
Afgewikkeld.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De inventaris is voor het faillissement meegenomen en geveild door de belastingdienst.
Afgewikkeld.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De inventaris is voor het faillissement meegenomen en geveild door de belastingdienst.
Afgewikkeld.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

De debiteurenportefeuille is overgedragen aan doorstarter per datum van levering. De exacte
omvang wordt onderzocht.
Afgelopen verslagperiode hebben verschillende door de doorstarter overgenomen klanten
betalingen verricht op het bankrekeningnummer van failliet. De curator heeft onderzocht of
inderdaad sprake was van onverschuldigd ontvangen betalingen die bij voorrang dienden te
worden geretourneerd. In een aantal gevallen was hiervan inderdaad sprake.
4.2

Opbrengst
De debiteurenportefeuille is overgedragen aan doorstarter per datum van levering. De exacte
omvang wordt onderzocht.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteurenportefeuille is overgedragen aan doorstarter per datum van levering. De exacte
omvang wordt onderzocht.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering, zo heeft de curator begrepen.
Inmiddels kan de curator wel vaststellen dat dit inderdaad niet het geval is.

5.2

Leasecontracten
Failliet is drie leaseovereenkomsten aangegaan met Van Mossel Leasing. De voertuigen zijn
inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.
Afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming
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Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Voipro Nederland B.V. is sinds het faillissement van de moeder doorgegaan met haar
activiteiten onder leiding van haar bestuurders. Dat dit niet eeuwig kon voortduren, was
duidelijk, omdat Voipro Nederland B.V. bij haar dienstverlening afhankelijk is van het platform
en de licentie van de moeder. In de betaling van de hiermee samenhangende vergoeding
bestond een enorme achterstand. Het ging bovendien om een eindigende licentie; de moeder
was gedeeltelijk afhankelijk van een licentie van derden, welke als gevolg van haar
faillissement, op losse schroeven stond.
De curator heeft flink wat belangstelling uit de markt gekregen. Na ontvangst van de cijfers en
informatie werd die minder.
Het onderzoek van de curator richtte zich eerst op de vraag of het mogelijk was de aandelen
van de dochtermaatschappij te verkopen. Gelet op de voorwaarden die hieraan door
JHwQWHUHVVHHUGHQZHUGHQJHVWHOGDOVRRNULVLFR VGLHGHFXUDWRUDOVDDQGHHOKRXGHUQLHWNRQ
nemen, bleek dit niet tot de mogelijkheden te behoren. Een koper zou daarbij bovendien de
enorme vordering van de moeder op zich moeten nemen, of er zou een kwijtscheldingswinst
kunnen ontstaan. Voorts bestonden er ook aanspraken van andere derden op de dochter die
de curator niet zomaar kon wegnemen, hetgeen wel werd gevraagd.
Tussen de aandeelhouders van Voipro International B.V. en een van de bestuurders, Hondo
Consulting, bestaat al langere tijd een discussie over het eigendom en de licentie van een
onderdeel van de voor de dienstverlening cruciale software. Partijen waren hierover met elkaar
in een geschil beland. De curator heeft de kwestie onderzocht en is aan de hand hiervan tot
het oordeel gekomen dat er mogelijk, voor wat betreft deze software, sprake zou kunnen zijn
van een gemeenschappelijk auteursrecht. Overigens ontving de curator berichten uit de markt
dat de betreffende software in combinatie met het platform op zich niet meer µstate of the art¶
was, en derhalve was het maar de vraag of de betreffende discussie het wel waard was om
verder te voeren en uit te procederen. Er was vooral interesse in deze klanten en niet zo zeer
in het platform en de software an sich. De discussie over de IE-rechten is afgesloten met een
regeling waarbij de boedel een bedrag van € 12.500,-- ontvangt van Hondo Cosulting B.V.
In overleg met de rechter-commissaris is vervolgens gekozen voor een pragmatische aanpak
waarbij een partij werd geselecteerd uit het aanbod van gegadigden met wie ook de
betreffende licentiehouder Hondo Consulting B.V. wenste samen te werken. Daarbij is
voorrang gegeven aan partijen die door wilden gaan met het platform en de betreffende
software om aldus, op deze wijze, een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel te kunnen
genereren.
'HFXUDWRUKHHIWGHJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQGHPRJHOLMNKHLGJHJHYHQRPELHGLQJHQWHGRHQ
Dit heeft geleid tot een tamelijk langdurig traject met veel haken en ogen. Alle partijen wensten
bepaalde garanties of voorwaarden van de curator waar deze niet aan kon voldoen. Ook is er
geschil ontstaan met de licentiehouder over de vereiste medewerking. Uiteindelijk heeft de
curator een oplossing bereikt waarbij de licentiehouder voornoemde afkoopsom heeft betaald
YRRUKHWEHsLQGLJHQYDQGHGLVFXVVLHRYHUVRIWZDUH
De activa van Voipro Nederland B.V. en Voipro International B.V., in het bijzonder de klanten,
zijn verkocht aan Telador, die thans is doorgestart onder de naam Voipro Communications
B.V.
De totale opbrengst van de doorstart, bestaande uit overdracht klanten, bijbehorende activa en
debiteuren, is € 50.000,-- gezamenlijk en de afkoop van IE-rechten betreft € 12.500,--.
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Afgelopen verslagperiode hebben curator en doorstarter zich beziggehouden met de
afwikkeling van de doorstart die ±vooral wat betreft de overname van telefoonnummers ±nog
wat voeten in de aarde had. Er zijn verschillende contacten met bijvoorbeeld de ACM hierover
geweest.
De laatste vordering die de boedel op doorstarter had, is afgewikkeld.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie hiervoor onder 'Voortzetten: Exploitatie / zekerheden'

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Zie hiervoor onder 'Voortzetten: Exploitatie / zekerheden'

6.5

Doorstart: Verantwoording
Nog niet bekend.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Nog niet bekend.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
Het is de curator bekend geworden dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2013, 2014 en
2015 niet binnen de door de wet gestelde termijn zijn gedeponeerd bij het Handelsregister.
De jaarrekening over het boekjaar 2013 is gedeponeerd op 12 augustus 2016. Voorts is de
jaarrekening over boekjaar 2014 gedeponeerd op 9 januari 2017. Tot slot is de jaarrekening
over boekjaar 2015 gedeponeerd op 16 maart 2017.
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Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
De curator heeft het aandeelhoudersregister opgevraagd.
Die wordt verstrekt zodra de bestuurder, die in het buitenland woont, in Nederland is.
Vermoedelijk uiterlijk in februari 2018.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator hiernaar onderzoek uitvoeren.

7.6

Paulianeus handelen
Het is de curator bekend geworden dat de bestuurder van Voipro International B.V. een aantal
dagen voor het faillissement van dochtervennootschap Voipro Nederland B.V., reeds het loon
aan de werknemers vooruit heeft betaald. Het gaat hierbij om het loon over de maand juni, die
aldus vooraf in plaats van achteraf werd betaald.
De curator heeft deze loonbetalingen op grond van art. 42 Fw. buitengerechtelijk vernietigd.
Deze loonbetalingen kunnen worden gekwalificeerd als een onverplichte rechtshandeling die
benadeling van de schuldeisers ten gevolge heeft gehad.
Voor de vernietiging op grond van art. 42 Fw. werd de machtiging van de rechter-commissaris
verkregen.

Inmiddels zijn de betalingen ontvangen op de boedelrekening en is deze kwestie hiermee
afgewikkeld.
7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Vooralsnog niet bekend.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 21.340,36.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft tot nu toe een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 158.657,--.
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De belastingdienst heeft tot nu toe een preferente vordering ingediend ter hoogte van
€ 196.757,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Vooralsnog niet bekend.
De preferente vordering van het UWV bedraagt momenteel € 28.12,20 waarvan € 423,42 van
gelijke rangorde als de fiscus.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Er hebben tot nu toe 3 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.
Er hebben tot nu toe 9 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.
Er hebben tot nu toe 10 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Er is momenteel voor een bedrag van € 12.205,69 aan vorderingen ingediend.
Er is momenteel voor een bedrag van € 70.282,26 aan vorderingen ingediend.
Er is momenteel voor een bedrag van € 70.517,62 aan vorderingen ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet bekend.

9.2

Aard procedures
Niet bekend.
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Stand procedures
Niet bekend.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal zich de komende periode richten op de in dit verslag genoemde onderzoeken.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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