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

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/17/124

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000007065:F002

Datum uitspraak:

14-03-2017

Curator:

mr. M.G. Oud-Elfferich

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
Besloten vennootschap QLUB Telecom B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te
Almere aan de Saxofoonweg 95, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
32169794.
Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister bestonden de activiteiten uit groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen + overige telecommunicatie: het
OHYHUHQYDQFRPPXQLFDWLHGLHQVWHQYLDDOOHEHVFKLNEDUHPLGGHOHQRIWHFKQRORJLHsQDDQ
bedrijven en particulieren.
Meer concreet kwamen de activiteiten neer op het wederverkopen van managed VoIP (Voice
over IP) diensten en het leveren van zakelijke internetverbindingen zoals zakelijke ADSL,
VDSL en glasvezelverbindingen.
Omzetgegevens
2015: € 113.587; 2016: € 31.592.
Personeel gemiddeld aantal
0
Saldo einde verslagperiode
€ 0,=
€ 5.777,12
€ 3.687,17
Verslagperiode
14 maart 2017 - 11 april 2017
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12 april 2017 - 11 juli 2017
12 juli 2017 - 11 oktober 2017
12 oktober 2017 - 11 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
5,35
2,80
4,60
1,55
Bestede uren totaal
5,35
8,15
12,75
14,30
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder is NORM Holding B.V. (in staat van faillissement
verklaard op 28 juni 2016). Bestuurder van de Holding is E. van den Bovenkamp Beheer B.V.,
waarvan bestuurder en enig aandeelhouder de heer E. van den Bovenkamp is.

1.2

Winst en verlies
Niet bekend.

1.3

Balanstotaal
2015: € 113.846
2016: € 31.688
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Lopende procedures
Niet bekend

1.5

Verzekeringen
Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.

1.6

Huur
Het bedrijfspand, een kantoorruimte met parkeerplaatsen te Almere, gelegen aan de
Versterkerstraat 10 / Luidsprekerstraat 1, werd gehuurd door de Holding. De
huurovereenkomst is na het faillissement van de holding opgezegd en het gehuurde is
opgeleverd aan de verhuurder.

1.7

Oorzaak faillissement
QLUB Telecom B.V., is opgericht met het doel xDSL- en glasvezelverbindingen door te
leveren aan bedrijven. In 2015 is de vennootschap door de middellijk bestuurder Van den
Bovenkamp ingebracht als "goodwill" bij NORM Holding. Daarnaast werd door de Holding een
financiering aangetrokken via de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (Technofonds). De
curator heeft de indruk dat met name de zustervennootschap OpenMobile de zwakke schakel
was. Deze onderneming was opgericht met het doel een virtuele provider te exploiteren ten
behoeve van consumenten en was vooral gericht op gezinnen. Aanvankelijk zou de marketing
extern zijn ingehuurd via verschillende marketingbureau's. Dit bracht niet alleen veel hoge
kosten met zich mee, ook had het niet het gewenste resultaat. Volgens de bestuurder was er
wel veel positieve publiciteit (waaronder via de Consumentenbond), doch bleek het product
onvoldoende aan te slaan bij de consument. Voorts zou het niet eenvoudig zijn gebleken op te
boksen tegen de zogeheten prijsvechters op deze markt voor mobiele telefonie, die
beschikken over een groter budget en (derhalve) een langere adem.
In januari 2016 werd door het Technofonds nog een aanvullende financiering van € 100.000
verstrekt. Door afnemers c.q. tussenhandelaren was namelijk de verwachting gewekt dat de
vraag naar het product zou gaan toenemen. Ondertussen liepen evenwel de achterstanden bij
leveranciers op, terwijl de opdrachten uitbleven. Er zou getracht zijn de kosten te saneren door
het laten afvloeien van personeel en het betrekken van een goedkoper huurpand, doch nadat
een leverancier had aangekondigd het faillissement aan te vragen en ook het datacenter de
data zou gaan afsluiten wegens betalingsachterstanden, zagen de aandeelhouders en de
(middellijk) bestuurder geen andere uitweg meer dan het zelf aanvragen van de faillissement
van zowel de Holding als OpenMobile.
In onderhavige vennootschap werden, vooral vanwege het bovenstaande, al geruime tijd geen
activiteiten meer verricht. Er zouden ook geen baten aanwezig zijn en nauwelijks sprake zijn
van schuldeisers. Er is dan ook eerst onderzocht of de vennootschap via een (turbo)liquidatie
kon worden ontbonden; om moverende redenen is echter uiteindelijk besloten toch het
faillissement aan te vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen
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Aantal in jaar voor faillissement
Geen

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing

2.4

Werkzaamheden
Geen

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen/niet van gebleken.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er zijn geen activa aangetroffen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Geen/niet van toepassing

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is onderzocht of er nog sprake was van een voor overdracht c.q. verkoop vatbaar
klantenbestand. Daarvan is niet gebleken; de klanten zouden enige tijd voor het faillissement
reeds zijn overgestapt naar een andere dienstverlener.
In de afgelopen verslagperiode bleek nog sprake te zijn van een domeinnaam die
geregistreerd stond op naam van de failliete vennootschap. Deze bleek echter niet voor
verkoop/overdracht vatbaar.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
Geen/niet van toepassing

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
2QGHU]RHNQDDUNODQWHQEHVWDQGGLYHUVHFRUUHVSRQGHQWLHPHWJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQ
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan; er
resteren geen werkzaamheden meer.
Correspondentie en uitzoeken registratie/overdracht domeinnaam.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie kan worden afgeleid dat er sprake is van een debiteurenportefeuille van
FLUFD¼ 'HYRUGHULQJHQ]LMQHFKWHUPHHUGDQppQMDDURXG]RGDWKHWQRJGHYUDDJLV
in hoeverre deze te incasseren zijn.

4.2

Opbrengst
Nog geen
€ 1.337,39

4.3

Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing

4.4

Werkzaamheden
Onderzoek debiteurenadministratie; aanschrijven debiteuren.
In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven met het verzoek de
RSHQVWDDQGHIDFWXUHQRSGHERHGHOUHNHQLQJWHYROGRHQ(pQGHELWHXUKHHIWLQPLGGHOVEHWDDOG
enkele debiteuren hebben de facturen betwist dan wel aangetoond deze reeds te hebben
voldaan. In de komende verslagperiode zullen de incassomaatregelen worden voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode is nog een betaling ontvangen op de boedelrekening. Er
wordt onderzocht of het treffen van nadere incassomaatregelen in de richting van de
nog resterende debiteuren opportuun is.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

(Nog) niet ingediend.
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 570,74
5.2

Leasecontracten
Niet van gebleken.

5.3

Beschrijving zekerheden
Door Technofonds zijn diverse pandrechten gevestigd op de activa - inventaris, voorraden en
IE-rechten - van zowel de holding als van de dochtermaatschappijen.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing; er zijn geen (mogelijk) verpande zaken in de boedel aangetroffen.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing/geen beroep op gedaan.

5.7

Retentierechten
Niet van gebleken.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Bestuderen pandakte; vooralsnog behoeven er op dit punt geen werkzaamheden te worden
verricht.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing; de activiteiten waren reeds geruime tijd gestaakt.
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6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

Datum:

11-01-2018

Niet van toepassing.
6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator is nog in afwachting van de boekhouding.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 26 januari 2016. Er heeft nog geen
deponering plaatsgevonden van de jaarrekening over 2015; de bestuurder zal om een
toelichting worden verzocht.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit zal nog worden onderzocht; zie ook onder depot jaarrekening.
Hoewel het faillissement in beginsel geen verandering brengt in de verplichting van het bestuur
tot het opmaken en deponeren van de jaarrekening met betrekking tot de (boek)jaren
voorafgaand aan het faillissement, leidt het niet publiceren van de jaarrekening in onderhavig
faillissement in de visie van de curator niet tot de vaststelling dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur - althans dat zulks een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ten eerste werden
ten tijde van het verstrijken van de termijn werden reeds voorbereidingen getroffen voor de
faillissementsaanvraag. De bestuurder is daarnaast in de afgelopen verslagperiode in de
gelegenheid gesteld aan te tonen dat het onbehoorlijk bestuurder niet een belangrijke oorzaak
van het faillissement is geweest. De bestuurder heeft daar schriftelijk en gemotiveerd op
gereageerd en genoegzaam aangetoond dat de schulden door een andere oorzaak zijn
ontstaan (zie onder oorzaak van het faillissement) en dat diverse pogingen om het tij te keren
op niets zijn uitgelopen.
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Paulianeus handelen
Geen aanwijzingen.

7.7

Werkzaamheden
Opvragen en onderzoek boekhouding.
Er zal - als gebruikelijk - een onderzoek op het punt van de rechtmatigheid dienen te worden
verricht, in welk kader de bestuurder in de gelegenheid zal worden gesteld om toe te lichten
waarom de jaarrekening over 2015 niet is gedeponeerd dan wel aan te tonen dat dit niet een
belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Zie hierboven; het onderzoek is afgerond en heeft niet tot nadere maatregelen genoopt.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Nog niet gemeld.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 4.141,=

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere pref. crediteuren
(nog) niet van gebleken.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld.
2

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Er zijn nog geen vorderingen ingediend; uit enkele stukken heeft de curator inmiddels afgeleid
dat het totaal aan openstaande schulden mogelijk circa € 47.000 bedraagt.
€ 15.453,94
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Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten
Vereenvoudigde afwikkeling

8.8

Werkzaamheden
De gebruikelijke
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen ontwikkelingen op dit punt voorgedaan.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
(Nog) niet van toepassing.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend
3 maanden
3 maanden
maximaal drie maanden

10.2

Plan van aanpak
Opvragen/onderzoek boekhouding; overleg bestuurder, aanschrijven debiteuren en
crediteuren.
Aanschrijven debiteuren.
Voorzetten incassomaatregelen.
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Afronden incassomaatregelen
10.3

Indiening volgend verslag
12 juli 2017
12 oktober 2017
12 januari 2018
(uiterlijk) 12 april 2018

10.4

Werkzaamheden
Zie onder plan van aanpak.

Pagina 10 van
10

