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TWEEËNVEERTIGSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

 

Faillissement 
Datum 
Faillissement 

Einde 
Faillissement 

Faillissementsnr. /  
 Rechtbank 

KPNQwest N.V. 31-05-2002  02/133 Haarlem1 

KPNQwest IP Services B.V.  05-06-2002 28-07-20172 02.0225 
02/143 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Services International B.V. 05-06-2002 25-08-20173 02.0221 
02/139 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Assets International B.V. 05-06-2002 25-08-20174 02.0222 
02/140 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Ebone Holding B.V. 05-06-2002 25-08-20175 02.0223 
02/141 

Amsterdam 
Haarlem 

Ebone (Nederland) B.V. 07-06-2002 25-08-20176 02.0226 
02/149 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Carrier Services B.V. 18-07-2002 22-11-2019 02.0308 
02/195 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Operations B.V. 18-07-2002 20-10-20177 
 

02.0304 
02/191 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Corporate Development B.V. 18-07-2002 22-11-2019 02.0305 
02/192 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Services Netherlands B.V. 18-07-2002 22-11-2019 02.0306 
02/193 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Assets Netherlands B.V. 18-07-2002 20-10-20178 
 

02.0307 
02/194 

Amsterdam 
Haarlem 

Global TeleSystems Europe B.V. 02-08-2002 03-09-20159 02.0328 
02/199 

Amsterdam 
Haarlem 

Global TeleSystems Europe Holdings B.V. 02-08-2002 13-06-201410 02.0329 
02/200 

Amsterdam 
Haarlem 

KPNQwest Communication Services B.V. 20-01-2004 23-9-201911 04.36 F Amsterdam 
 

Datum verslag: 28 mei 2020 

Datum vorig (veertigste) openbaar verslag:  28 november 2019  

Rechter-commissaris:  mr. D.P. Ruitinga, Rechtbank Haarlem (per 25 aug. 2015) 

Curator:  mr. M. Windt12, Windt Le Grand Leeuwenburgh B.V., 
Coolsingel 104, 3011 AG Rotterdam 

                                                   

1   De Rechtbank Haarlem is als gevolg van een gerechtelijke herindeling opgegaan in de Rechtbank Noord-Holland. Kortheidshalve verwijst de 
curator in dit verslag uitsluitend naar de Rechtbank Haarlem, waarmee in voorkomende gevallen wordt bedoeld: de Rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem. 

2   Door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 
3   Idem.  
4   Idem. 
5   Idem. 
6   Idem. 
7   Idem. 
8   Idem. 
9   Idem. 
10   Idem. 
11   Idem. 
12  Bij beschikking d.d. 2 mei 2018 is mr. T.O. Otten – vanwege de fase waarin de afwikkeling van de diverse boedels verkeren – van zijn aanstelling 

tot (mede-)curator (van de nog niet beëindigde faillissementen) ontheven. In dat verband zal ten aanzien van de werkzaamheden die zijn verricht 
voor 2 mei 2018 worden verwezen naar de “curatoren” en ten aanzien van de werkzaamheden die zijn verricht na 2 mei 2018 worden verwezen 
naar de ”curator”.  
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1. ALGEMEEN 

1.1. In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en de afwikkeling van de 

faillissementen. De curator verwijst tevens naar de eerdere verslagen. Dit verslag wordt (informeel 

en niet geautoriseerd) vertaald in het Engels. Op de Engelstalige versie kan geen beroep worden 

gedaan, alléén de Nederlandstalige versie geldt als openbaar verslag. 

1.2. Er worden geen afzonderlijke openbare verslagen per vennootschap uitgebracht. Er wordt wel per 

faillissement een tussentijds financieel verslag opgemaakt, omdat behoudens afwijkingen, het 

uitgangspunt is een gezamenlijke maar niet-geconsolideerde afwikkeling. 

1.3. Voor de juistheid van de gegevens in dit verslag staat de curator niet in, en de verslaglegging is 

louter ter globale informatie voor erkende en geverifieerde schuldeisers in de betreffende 

faillissementen. De curator(en) sluit(en) aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele 

onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het bijzonder wijst(/wijzen) hij(/zij) erop dat 

aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend, dat deze informatie niet geschikt of 

bestemd is voor het baseren daarop van (het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, 

een aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen, in het bijzonder maar niet beperkt tot kwesties 

die de rechtssfeer betreffen van de Verenigde Staten van Amerika. 

2. POSITIE BANKEN IN HET FAILLISSEMENT 

2.1. In eerdere openbare verslagen is de positie van de banken in het faillissement nader besproken. 

Hierin is beschreven dat de curatoren op 16 december 2004 met Citibank een overeenkomst (de 

“Settlement Agreement”) hebben gesloten. In deze Settlement Agreement is een verdeling 

overeengekomen van de opbrengsten die de curatoren en/of Citibank en/of één van de financiers 

hebben ontvangen na 29 mei 2002 of zullen ontvangen van (de curator van) KPNQwest Finance 

B.V. (“KQ Finance”). Deze Settlement Agreement is wederzijds afgewikkeld en nagekomen met 
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dien verstande dat KPNQwest NV in de komende verslagperiode nog een lumpsum bedrag van 

EUR 36.500,- zal ontvangen van Citibank ter finale afrekening van de opbrengsten vanuit Finland. 

2.2. De curator verwacht nadien geen ontwikkelingen uit hoofde van de Settlement Agreement die de 

afwikkeling van KPNQwest N.V. en de dochters zou moeten ophouden. 

3. POSITIE FISCUS IN HET FAILLISSEMENT 

3.1. De curatoren hadden inzake de teruggaaf van de omzetbelasting een omvangrijke vordering van 

in totaal EUR 3.297.474,31 op de fiscus. Hiervan is (i) EUR 1.204.696 reeds eerder verrekend, (ii) 

EUR 1.208.320,38 in februari 2016 ontvangen en (iii) een bedrag van EUR 803.295,85 verrekend 

met de openstaande vordering van de fiscus op KPNQwest IP Services B.V. KPNQwest N.V. heeft 

nog een openstaande vordering van EUR 218.005,57 op de fiscus inzake de teruggaaf van de 

omzetbelasting.  

3.2. Omdat ook in de tweede uitdeling in het faillissement van KPNQwest N.V. betalingen aan 

werknemers hebben plaatsgevonden zijn op voorhand met de fiscus afspraken gemaakt omtrent 

inhouding loonheffing. Deze afspraken zijn ook nagekomen/afgewikkeld. 

4. DERDE UITDELING KPNQWEST N.V. 

4.1. Inmiddels hebben de curatoren twee uitdelingen in het faillissement van KPNQwest N.V. kunnen 

doen. De curator verwacht op korte termijn een (slot)uitdeling in het faillissement van KPNQWest 

N.V. te kunnen doen, waarbij de (relatief beperkte) resterende middelen zullen worden uitgekeerd 

(zie nader paragraaf 8 van dit verslag). 

5. VERDELING VAN KOSTEN EN BATEN 

5.1. Zoals toegelicht in het tussentijdse verslag van 16 maart 2016 hebben curatoren een overeenkomst 

gesloten tussen de afzonderlijke boedels die ertoe strekt om definitieve afspraken te maken over 

de gemaakte kosten en enkele gezamenlijk ontvangen baten. Inmiddels is uitvoering gegeven aan 

deze overeenkomst.  

6. COMMISSIE UIT SCHULDEISERS 

6.1. Op 9 oktober 2012 heeft de rechter-commissaris een commissie uit schuldeisers van KPNQwest 

N.V. benoemd bestaande uit de leden (i) Elliott International L.P., (ii) Belastingdienst Noord en (iii) 

de heer J. van Diggele. Sinds maart 2016 is de Belastingdienst Noord geen lid meer van de 

crediteurencommissie, aangezien zij ook geen schuldeiser meer was. Vervolgens hebben de twee 

overgebleven leden van de crediteurencommissie, Elliot International L.P. en de heer J. van 

Diggele, bij besluit d.d. 14 februari 2019 ontslag genomen c.q. de crediteurencommissie 

ontbonden.  
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7. ADMINISTRATIE  

7.1. De curatoren hebben een selectie gemaakt van de omvangrijke fysieke administratie en deze 

selectie opgeslagen in een gehuurde opslagruimte. De digitale administratie is gekopieerd en 

extern benaderbaar.  

8. KORTE TOELICHTING PER FAILLISSEMENT 

1. In KPNQwest Carrier Services B.V., KPNQwest Services Netherlands B.V.: en KPNQwest 

Corporate Development B.V.:  per 11 november  2019 hebben  de slotuitdelingslijsten in 

deze faillissementen bij de rechtbank Haarlem ter inzage gelegen. Op 22 november 2019 

zijn de faillissementen beëindigd wegens het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 

De afgelopen verslagperiode is de curator overgegaan tot de slotuitdelingen alsmede de 

rekening en verantwoordingen.  

2. KPNQwest Communication Services B.V.: dit faillissement is 23 september 2019 beëindigd 

door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De curator heeft de afgelopen periode 

uitgedeeld aan de schuldeisers en de rekening en verantwoording afgelegd.  

Nu alle faillissementen met uitzondering van het faillissement van KPNQwest N.V. zijn beëindigd, 

zal de curator naar verwachting tot een derde (slot)uitdeling overgaan.  

9. OPENBARE VERSLAGLEGGING 

9.1. Algemene informatie met betrekking tot de faillissementen wordt aan crediteuren verstrekt via de 

periodieke openbare verslagen ex artikel 73a Fw. De curator beoogt in de openbare verslagen de 

belangrijkste ontwikkelingen in het faillissement weer te geven. Voor zover schuldeisers of andere 

betrokkenen feitelijke onjuistheden signaleren dan wel een nadere toelichting wensen, kunnen zij 

dit schriftelijk of per e-mail aan de curator kenbaar maken. De curator zal deze verzoeken in 

ogenschouw nemen bij het opstellen van een volgend openbaar verslag of, indien daar aanleiding 

toe is, dienaangaande een afzonderlijk (publiekelijk toegankelijk) (pers)bericht doen uitgaan.  

9.2. Openbare verslagen zijn in te zien via het Centraal Insolventieregister 

(http://insolventies.rechtspraak.nl/). Een Engelse vertaling van dit verslag is te verkrijgen via de 

website van de curator (www.windtlegal.com). Bij verschil tussen het Nederlandse verslag en de 

Engelse vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst. 

9.3.  De curator adviseert schuldeisers die op de hoogte willen blijven van de actuele ontwikkelingen in 

dit faillissement oplettend te zijn en de openbare bronnen, waaronder de website van de curator, 

met regelmaat te raadplegen. 

Rotterdam, 28 mei 2020 

M. Windt 

http://www.windtlegal.com/

