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Gegevens onderneming
Gegevens onderneming : HEMICS B.V.
Statutair gevestigd te : Eindhoven
Zaakdoende te
: (5611 HZ) Eindhoven, Torenallee 20, Unit 7.034
KVK-nummer : 53438396
Faillissementsnummer : F18.289
Datum uitspraak
: 16 oktober 2018
Curator
: mr. R. van der Pas
Rechter-commissaris : mr. S.J.O. de Vries
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Activiteiten onderneming
HEMICS B.V. (hierna: “Gefailleerde”) hield zich bezig met de ontw ikkeling,
productie en verkoop van medische apparatuur op het gebied van detectie van
Reuma. In dat kader heeft Gefailleerde een handscanner met CE-markering
ontw ikkeld.

Financiële gegevens

16-11-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 692.566,00

€ -1.349.240,00

€ 5.683.696,00

2015

€ 0,00

€ -533.080,00

€ 5.557.354,00

2018

€ 153.156,00

€ -1.671.919,00

€ 5.996.362,00

2016

€ 718.150,00

€ -322.670,00

€ 6.906.076,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

16-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 208.331,07

16-11-2018
1

€ 123.781,56

18-04-2019
2

€ 127.860,53

18-10-2019
3

€ 121.097,60

22-04-2020
4

€ 121.220,75

26-10-2020
5

€ 121.335,46

23-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
16-10-2018

16-11-2018
1

t/m
14-11-2018
van
15-11-2018

18-04-2019
2

t/m
8-4-2019
van
9-4-2019

18-10-2019
3

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

22-04-2020
4

t/m
19-4-2020
van
15-4-2020

26-10-2020
5

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

23-04-2021
6

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021
t/m
30-6-2021

Bestede uren

01-07-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 12 min

2

16 uur 24 min

3

15 uur 12 min

4

5 uur 6 min

5

12 uur 42 min

6

11 uur 36 min

7

16 uur 24 min

totaal

176 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode w erkzaamheden t.b.v. het
rechtmatigheidsonderzoek verricht.

23-04-2021
6

Dit is het eindverslag. De curator heeft in de afgelopen (verkorte)
verslagperiode diverse w erkzaamheden verricht ten behoeve van de
afw ikkeling van het faillissement.

01-07-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is een spin-out van Philips en opgericht bij akte van 30 augustus
2011.De heer W .H.J. Rensen en mevrouw P.A. van den Elsen zijn gezamenlijk
gevoegd bestuurders van Gefailleerde. Als gevolg van ontstentenis van
mevrouw Van Elsen heeft het bestuur een volledige volmacht gegeven aan de
heer M.C. van Beek om de vennootschap te vertegenw oordigen. Gefailleerde
kent voorts een Raad van Commissarissen. In de Raad van Commissarissen
zetelen H.J.J. van Barlingen, T.A.C.M. Claasen, R.L. Slobbe, S.J. van Sprang,
R.M.A. Lips en B. Dijk.
Aandeelhouders van Gefailleerde zijn Koninklijke Philips N.V. (hierna: “Philips”),
Life Sciences & Health Fund B.V., Thuja Capital Healthcare Seed Fund B.V.,
Thuja Capital Healthcare Fund B.V., Coöperatie Point-One Starter Fund U.A.,
Spin-Off Fonds Brabant B.V. en Elbemere B.V. (hierna: “Elbemere”), DFZ
Participaties B.V. en Innovatiefonds Brabant B.V.

1.2 Lopende procedures

16-11-2018
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1.2 Lopende procedures
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er geen lopende
civiele procedures zijn w aarbij Gefailleerde betrokken is. Gefailleerde zou w el
betrokken zijn bij een aantal zogenaamde ‘Office Actions’ en octrooiaanvragen
in de Verenigde Staten, India en Europa. In dat kader verstrijken op korte
termijn een aantal termijnen als gevolg w aarvan de betreffende octrooien
zouden (kunnen) komen te vervallen. De curator heeft de gemachtigde van
Gefailleerde in contact gebracht met de doorstarter om te bezien w elke
aanvragen w orden doorgezet.

16-11-2018
1

Europa: EP 11787903.1:
De mondelinge behandeling van de aanvraag (ter zitting van 6 november
2018) is opgeschort w egens faillissement van Gefailleerde, nadat de
gemachtigde van de Gefailleerde in overleg met de curator het EPO (European
Patent Office) daarvan op de hoogte heeft gesteld. De curator heeft de
gemachtigde en de doorstarter met elkaar in contact gebracht om te bezien of
de aanvraag w ordt doorgezet.
Verenigde Staten: US 12/992,609 en US 13/133,070
Gefailleerde dient uiterlijk 22 december 2018 een conclusie van antw oord te
nemen. De curator heeft de gemachtigde en de doorstarter met elkaar in
contact gebracht om te bezien of de aanvraag w ordt doorgezet.
India: IN4642/CHENP/2011
Gefailleerde dient uiterlijk 10 december 2018 een conclusie van antw oord te
nemen. De curator heeft de gemachtigde en de doorstarter met elkaar in
contact gebracht om te bezien of de aanvraag w ordt doorgezet.
De curator heeft het recht om procedures over te nemen, althans voort te
zetten aan de doorstarter overgedragen.

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten zullen in kaart w orden gebracht en w aar
nodig beëindigd w orden. Eventuele premierestituties zullen w orden gestort op
de faillissementsrekening.

16-11-2018
1

Gefailleerde heeft een premierestitutie van € 3.713,33 ontvangen op haar
bankrekening bij ABN AMRO Bank. De curator heeft ABN AMRO Bank verzocht
om het creditsaldo over te boeken naar de boedelrekening.

18-04-2019
2

Gefailleerde heeft nog premierestituties ontvangen van Attentia Preventia (ad
€ 38,84) en Medius (ad € 179,91). Deze restituties heeft de curator reeds in
een vorige verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.

26-10-2020
5

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een kantoorunit van de gemeente Eindhoven in het Videolab
te Eindhoven (Strijp-S). De curator heeft bij brief van 7 november 2018 de
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris en met inachtneming van de contractueel overeengekomen
opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de kalendermaand. Hierdoor
eindigt de huurovereenkomst op 31 december 2018.

16-11-2018
1

De curator heeft de kantoorruimte opgeleverd aan de verhuurder.

18-04-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde houdt zich bezig met de ontw ikkeling, productie en verkoop van
medische apparatuur op het gebied van detectie van Reuma. In dat kader
heeft Gefailleerde een handscanner met CE-markering (hierna: de “Handscan”)
ontw ikkeld. De Handscan is een gereed product en heeft reeds in januari 2015
een CE-markering gekregen. Hierdoor is het Gefailleerde toegestaan om de
Handscan aan te bieden op de Europese markt.

16-11-2018
1

De reumatoloog stelt in de huidige praktijk de mate van ontsteking (reuma)
doorgaans vast aan de hand van subjectieve metingen (dat w il zeggen: de
reumatoloog voelt aan de handen, hetgeen pijn bij de patiënt kan
veroorzaken). De Handscan maakt echter gebruikt van de (gepatenteerde) niet
invasieve optische ontsteking detectie technologie. Met deze technologie kan
een reumatoloog op snelle en pijnvrije w ijze objectieve data generen over de
mate van ontsteking (reuma) in de handen. De Handscan ondersteunt de
reumatoloog dan ook met name in het monitoren (en behandelen) van reuma.
Hierdoor zou onder meer eerder en gerichter medicijngebruik kunnen w orden
voorgeschreven. W etenschappelijk onderzoek zou de effectieve/efficiënte
w erking van de Handscan reeds hebben aangetoond.
Onderzoek naar de vermarktbaarheid van de Handscan zou echter nog niet,
althans onvoldoende zijn verricht. Hierdoor zou Gefailleerde nog niet hebben
kunnen aantonen dat de Handscan ook een commercieel interessant product
is. Daarnaast vereist de aanschaf van een Handscan een forse investering van
potentiele kopers, w aaronder reumatologen. De Handscan kost circa €
140.000, terw ijl (nog) geen vergoeding kan w orden verkregen vanuit het
zorgstelstel voor de aankoop van de Handscan. Hoew el reumatologen positief
gestemd zouden zijn over de Handscan, zouden zij gelet op het vorengaande
(nog) niet bereid zijn gew eest, althans in onvoldoende mate, om de Handscan
aan te schaffen. Voorts zou het Gefailleerde niet zijn gelukt om voldoende
sales capaciteit te generen om het product effectief op de markt aan te kunnen
bieden. De tegenvallende verkoopresultaten in combinatie met de zw are
financieringslasten heeft het bestuur uiteindelijk doen besluiten om het eigen
faillissement aan te geven, althans zo heeft het bestuur de curator bericht. De
curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator acht de door het bestuur opgegeven oorzaken van het faillissement
niet onaannemelijk.

23-04-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

16-11-2018
1

Toelichting
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak zes w erknemers in dienst zouden zijn van Gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

16-11-2018
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement zouden acht w erknemers in
dienst van Gefailleerde zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-10-2018

6

De curator heeft de w erknemers van Gefailleerde ex artikel 40 FW
ontslag aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris
en inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuur, correspondentie met rechter-commissaris, correspondentie
met het UW V, bijeenkomst met personeel, w erkzaamheden ten behoeve van
het aanzeggen van ontslag, etc.

16-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Het bestuur van Gefailleerde heeft de
curator bericht dat Gefailleerde niet
beschikt over onroerende zaken die tot
haar eigendom behoren.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

16-11-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

16-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen, w aaronder met name
kantoorinventaris bestaande uit tafels, stoelen, bureaus, w hiteboards,
boekenkasten, computers, laptop, etc. en materialen voor laboratorium
onderzoek De curator heeft de bedrijfsmiddelen geschouw d, maar in overleg
met de pandhouder niet laten taxeren. De curator heeft de bedrijfsmiddelen in
het kader van een doorstart verkocht aan Demcon Hemics B.V.

16-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. De fiscus heeft mogelijk een
bodemvoorrecht op de verpande bedrijfsmiddelen. De curator zal de fiscale
schuld nog in kaart brengen en is in dat kader in afw achting van het indienen
van de vordering door de fiscus. De curator houdt de opbrengst van de
verpande bodemzaken voorlopig onder zich.

16-11-2018
1

De fiscus heeft tot heden een vordering van € 18.586 ingediend. Voor de door
de fiscus ingediende vorderingen geldt het bodemvoorrecht. De curator houdt
de opbrengst van de verpande bodemzaken voorlopig onder zich en zal bezien
of de fiscus geheel of gedeeltelijk uit het vrije actief kan w orden voldaan.
Mogelijk dient de boedel nog een bedrag aan de pandhouder af te dragen.

18-04-2019
2

De fiscus kan niet uit het vrije actief voldaan w orden. De curator heeft de
opbrengst van de verpande bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw opgeëist.

01-07-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en schouw en bedrijfsmiddelen, correspondentie met het
bestuur, overleg met de pandhouder, w erkzaamheden ten behoeve van de
verkoop van de bedrijfsmiddelen, etc.

16-11-2018
1

Correspondentie met pandhouder en fiscus, controle vordering fiscus, etc.

18-04-2019
2

Correspondentie met pandhouder, controle vordering fiscus, opstellen
berekeningen i.v.m. bodemvoorrecht fiscus, etc.

01-07-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handscanners

€ 90.000,00

totaal

€ 90.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator erover geïnformeerd dat
Gefailleerde beschikt over een voorraad handscanners. In totaal heeft
Gefailleerde negen handscanners in eigendom. De handscanners van
Gefailleerde bevinden zich op diverse locaties in binnen- en buitenland (Parijs,
Frankrijk). De handscanners zijn in overleg met de pandhouder niet getaxeerd.
De curator heeft de handscanners in het kader van een doorstart verkocht aan
Demcon Hemics B.V.

16-11-2018
1

De pandhouder en de curator zijn geen boedelbijdrage overeengekomen. De
curator en pandhouder zijn overeengekomen dat de opbrengst van de (al dan
niet) verpande activa bij helfte (50/50) w ordt verdeeld tussen de boedel en
pandhouder. De boedel ontvangt aldus een bedrag van € 45.000,=.
De curator heeft een bedrag van € 45.000 overgemaakt aan de pandhouder.

18-04-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en schouw en van (een deel van de) voorraad, correspondentie
met het bestuur, overleg met pandhouder, w erkzaamheden ten behoeve van
de verkoop van de voorraad, etc.

16-11-2018
1

Correspondentie met pandhouder, opstellen voorlopige eindafrekening, etc.

18-04-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa, w aaronder goodw ill

€ 20.000,00

IE- en merkrechten

€ 50.000,00

totaal

€ 70.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het bestuur van Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde beschikt
over IE- en merkrechten, w aaronder een viertal octrooien. De IE- en
merkrechten zijn deels verpand. De curator heeft in overleg met de
pandhouder ervoor gekozen om de IE- en merkrechten niet te laten taxeren.
De curator heeft de IE- en merkrechten en de (overige) immateriële activa,
w aaronder de goodw ill, in het kader van een doorstart verkocht aan Demcon
Hemics B.V. De pandhouder en de curator zijn geen boedelbijdrage
overeengekomen. De curator en pandhouder zijn overeengekomen dat de
opbrengst van de (al dan niet) verpande activa bij helfte w ordt verdeeld
tussen de boedel en pandhouder. De opbrengst van de immateriële activa valt
onbezw aard in de boedel.

16-11-2018
1

De curator heeft een bedrag van € 25.000 overgemaakt aan de pandhouder.
De opbrengst van de immateriële activa valt onbelast in de boedel.

18-04-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie met het bestuur, overleg met de pandhouder,
w erkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de IE- en merkrechten, etc.

16-11-2018
1

Correspondentie met pandhouder, opstellen voorlopige eindafrekening, etc.

18-04-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering MSD

€ 7.260,00

€ 7.260,00

totaal

€ 7.260,00

€ 7.260,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bestuur van de Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde
slechts een vordering heeft op een debiteur. Het betreft een vordering op MSD
van € 7.260. De curator heeft MSD aangeschreven met het verzoek om de
openstaande vordering te voldoen.

16-11-2018
1

MSD heeft de openstaande vordering voldaan.

18-04-2019
2

De curator is benaderd door GSK, coördinator van een internationaal
onderzoeksproject (genaamd Approach), over de beëindiging van het
partnerschap van gefailleerde. Gefailleerde heeft vanuit het projectfonds 90%
van haar (onderzoeks)w erkzaamheden op voorschotbasis vergoed gekregen.
De laatste 10% w ordt door GSK achtergehouden, omdat gefailleerde niet aan
alle formele vereisten zou voldoen en nog niet alle vereiste w erkzaamheden
verricht zou hebben. Gefailleerde zou in dat kader onder andere nog een finaal
rapport moeten aanleveren. De curator is thans in overleg met GSK over de
beëindiging van het partnerschap en het eventueel bestaan van vorderingen
over en w eer.

22-04-2020
4

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking ("IMI2 JU"), de uitvoerder en
beheerder van een Europese subsidieregeling, heeft de curator bericht dat
gefailleerde geen recht heeft op uitbetaling van de laatste 10% aan subsidie,
omdat gefailleerde niet aan bepaalde informatieverplichtingen heeft voldaan,
gefailleerde geen "Certificate of Financial Statement" heeft aangeleverd en
gefailleerde geen (door een accountant gecontroleerde) projectstukken heeft
aangeleverd. Omdat gefailleerde niet aan deze verplichtingen heeft voldaan,
heeft IMI2 JU tevens de reeds verleende en uitgekeerde subsidie ad € 180.000
teruggevorderd.

26-10-2020
5

Uit de administratie bleek dat gefailleerde nog een vordering had van € 8.000
op Förderverein Rheumazentrum Rheinland-Pfalz. De curator heeft in de
afgelopen verslagperiode contact opgenomen met de bestuurders van
gefailleerde en voornoemde debiteur. De vordering bleek ten onrechte in de
administratie te zijn opgenomen.

01-07-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, correspondentie met het bestuur,
correspondentie met MSD, etc.

16-11-2018
1

W erkzaamheden t.b.v. incasso vordering, etc.

18-04-2019
2

Diverse correspondentie met GSK, etc.

22-04-2020
4

Diverse correspondentie met GSK en IMI2 JU, etc.

26-10-2020
5

Onderzoek administratie, correspondentie met het bestuur, correspondentie
met Förderverein Rheumazentrum Rheinland-Pfalz, etc.

01-07-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij ABN AMRO Bank en Rabobank. Gefailleerde beschikt
over een positief saldo bij ABN AMRO Bank van € 23.331,07. De curator heeft
ABN AMRO Bank verzocht om het saldo over te maken naar de boedelrekening.
ABN AMRO Bank heeft het saldo overgeboekt op de boedelrekening. Mogelijk
beschikt Gefailleerde ook over een positief saldo op haar betaalrekening bij
Rabobank. De curator heeft Rabobank verzocht om een eventueel positief
saldo over te maken naar de boedelrekening, maar tot heden nog geen reactie
ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat Gefailleerde op haar bankrekeningen die zij aanhield bij zow el
ABN AMRO Bank als Rabobank over een positief saldo beschikte. ABN AMRO
Bank heeft in totaal een bedrag van € 23.619,05 overgemaakt naar de
boedelrekening. Ten tijde van het faillissement beschikte Gefailleerde over een
creditsaldo van € 1.871,74 op haar bankrekening bij Rabobank. MSD heeft na
faillissement per abuis de (openstaande) debiteurenvordering van € 7.260,=
voldaan op de bankrekening die gefailleerde bij Rabobank aanhield. Rabobank
heeft het creditsaldo van € 9.131,74 (dus inclusief de betaling van MSD)
overgemaakt naar de boedelrekening.

16-11-2018
1

18-04-2019
2

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met het bestaan van enig leasecontract.

5.3 Beschrijving zekerheden

16-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het bestuur van de Gefailleerde heeft de curator bericht dat Gefailleerde
zekerheden aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: “RVO”)
heeft verstrekt. Gefailleerde zou ten gunste van RVO een pandrecht hebben
gevestigd op alle materiële en immateriële activa die zijn medegefinancierd met
behulp van de aan Gefailleerde verstrekte subsidies van RVO. De curator heeft
het pandrecht van RVO deels erkend en deels betw ist. De curator en RVO zijn
overeengekomen dat de opbrengst van de (al dan niet) verpande activa bij
helfte (50/50) w ordt verdeeld tussen de boedel en RVO.

16-11-2018
1

De curator en RVO hebben reeds een voorlopige eindafrekening gemaakt. De
curator heeft de activiteiten en onderneming van Gefailleerde met toestemming
van de rechter-commissaris en RVO verkocht aan Demcon Hemics B.V. voor €
185.000. De koopsom kan als volgt gespecificeerd w orden:

18-04-2019
2

Bedrijfsmiddelen: € 25.000,=
(deze opbrengst houdt de curator voorlopig ex art. 57 lid 3 FW onder zich)
Handscanners: € 90.000,=
(deze opbrengst is 50/50 verdeeld)
IE- en merkrechten: € 50.000,=
(deze opbrengst is 50/50 verdeeld)
Immateriële activa (goodw ill): € 20.000,=
(deze opbrengst valt onbelast in de boedel)
De curator en RVO zijn overeengekomen dat de opbrengst van de (al dan niet)
verpande activa bij helft (50/50) w ordt verdeeld tussen de boedel en RVO. RVO
heeft n.a.v. de verkoop van de Handscanners een bedrag van € 45.000
ontvangen. Daarnaast heeft RVO een bedrag van € 25.000 ontvangen n.a.v.
de verkoop van de IE- en merkrechten. De boedel heeft in totaal een bedrag
van € 70.000 aan RVO overgemaakt. Mogelijk volgt nog een nabetaling aan
RVO n.a.v. de verkoop van de inventaris, indien blijkt dat de vordering van de
fiscus geheel of gedeeltelijk uit het vrije actief kan w orden voldaan.
De fiscus kan niet uit het vrije actief voldaan w orden. De curator heeft
derhalve de opbrengst van de verpande bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw
opgeëist. Er volgt geen nabetaling aan RVO n.a.v. de verkoop van de
inventaris.

5.4 Separatistenpositie

01-07-2021
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5.4 Separatistenpositie
RVO is pandhouder (zie hiervoor onder 5.3.). RVO heeft een vordering ter
verificatie ingediend van € 1.761.819,66. Een drietal aan Gefailleerde
verstrekte innovatiekredieten liggen aan de vordering van RVO ten grondslag.
RVO heeft de curator verzocht om de aan haar verpande activa onderhands te
verkopen. De curator heeft de (verpande) activa van de Gefailleerde verkocht
aan Demcon Hemics B.V. RVO zal niet volledig uit de opbrengst van de aan
haar verpande activa voldaan kunnen w orden.

16-11-2018
1

RVO heeft tot heden een bedrag van € 70.000 ontvangen. Mogelijk volgt nog
een nabetaling aan RVO n.a.v. de verkoop van de inventaris, indien blijkt dat
de vordering van de fiscus geheel of gedeeltelijk uit het vrije actief kan w orden
voldaan.

18-04-2019
2

De fiscus kan niet uit het vrije actief voldaan w orden. De curator heeft
derhalve de opbrengst van de verpande bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw
opgeëist. Er volgt geen nabetaling aan RVO n.a.v. de verkoop van de
inventaris.

01-07-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

16-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op een retentierecht.

16-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben crediteuren geen beroep gedaan op het recht van
reclame.

16-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
Zie hiervoor onder 5.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-11-2018
1

18-04-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie Rabobank en ABN AMRO Bank, correspondentie crediteuren,
inventarisatie ingediende vorderingen, overleg met pandhouder, etc.

16-11-2018
1

Correspondentie met RVO, opstellen voorlopige eindafrekening, etc.

18-04-2019
2

Correspondentie met RVO, etc.

01-07-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er bleek veel interesse te zijn in een doorstart van de onderneming van de
Gefailleerde. In dat kader heeft de curator getracht om na de
faillissementsuitspraak de status quo te handhaven. Van een actieve
voortzetting door de curator van de activiteiten van de Gefailleerde is geen
sprake gew eest. Hierdoor heeft de boedel geen kosten gemaakt en dus ook
geen zekerheden hoeven te bedingen.

16-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft geen kosten gemaakt noch baten gerealiseerd.

16-11-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg met potentiële doorstarters, overleg met het bestuur,
etc.

16-11-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er bleek veel serieuze belangstelling te zijn voor de onderneming van de
Gefailleerde. De curator heeft meerdere partijen uitgenodigd om de
mogelijkheden van een eventuele doorstart te bespreken. Uiteindelijk hebben
een aantal gegadigden van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Een aantal
gegadigden hebben daadw erkelijk een bod uitgebracht op de onderneming
van de Gefailleerde. De hoogste biedingen w aren vrijw el identiek. De curator
heeft vervolgens deze gegadigden de mogelijkheid geboden om een definitief
(bindend) eindbod te doen. De curator heeft de activiteiten en onderneming
van de Gefailleerde verkocht aan Demcon Hemics B.V. voor een bedrag van €
185.000. De totale koopsom inzake de activa is reeds ontvangen op de
boedelrekening.

16-11-2018
1

6.5 Verantwoording
Zie onder 6.4. De curator heeft de activiteiten en onderneming van Gefailleerde
met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder verkocht aan
Demcon Hemics B.V. voor een bedrag van € 185.000. De koopsom kan als volgt
gespecificeerd w orden:

16-11-2018
1

Bedrijfsmiddelen: € 25.000,=
Handscanners: € 90.000,=
IE- en merkrechten: € 50.000,=
Immateriële activa (goodw ill): € 20.000,=
Totaal: € 185.000,=
Demcon Hemics B.V. heeft bovendien toegezegd een aantal w erknemers van
de Gefailleerde een dienstverband te zullen gaan aanbieden.
De curator en RVO zijn overeengekomen dat de opbrengst van de (al dan niet)
verpande activa bij helft (50/50) w ordt verdeeld tussen de boedel en RVO. RVO
heeft n.a.v. de verkoop van de Handscanners reeds een bedrag van € 45.000
(opbrengst in totaal € 90.000) ontvangen. Daarnaast heeft RVO een bedrag
van € 25.000 ontvangen n.a.v. de verkoop van de IE- en merkrechten
(opbrengst in totaal € 50.000). De boedel heeft in totaal reeds een bedrag van
€ 70.000 aan RVO overgemaakt. Mogelijk volgt nog een nabetaling aan RVO
n.a.v. de verkoop van de inventaris, indien blijkt dat de vordering van de fiscus
geheel of gedeeltelijk uit het vrije actief kan w orden voldaan.

18-04-2019
2

De fiscus kan niet uit het vrije actief voldaan w orden. De curator heeft
derhalve de opbrengst van de verpande bodemzaken ex artikel 57 lid 3 Fw
opgeëist. Er volgt geen nabetaling aan RVO n.a.v. de verkoop van de
inventaris.

01-07-2021
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6.6 Opbrengst
€ 185.000,00

16-11-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. De curator en de pandhouder zijn overeengekomen dat
de opbrengsten van de Handscanners en IE- en merkrechten bij helfte (50/50)
zullen w orden verdeeld tussen de boedel en pandhouder.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-11-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Benaderen van potentiële gegadigden, besprekingen met potentiële
gegadigden, voeren van onderhandelingen, opstellen koopovereenkomst,
overige w erkzaamheden ten behoeve van het realiseren van een doorstart,
etc.

16-11-2018
1

Correspondentie met RVO, opstellen voorlopige eindafrekening, etc.

18-04-2019
2

Correspondentie met RVO (de pandhouder), etc.

01-07-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van Gefailleerde
zodanig w as ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van Gefailleerde konden w orden gekend.

16-11-2018
1

De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

18-10-2019
3

De curator zal in de aankomende periode proberen zijn onderzoek af te
ronden.

26-10-2020
5

De curator heeft geconstateerd dat de boekhouding van gefailleerde zodanig
w as ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van
gefailleerde konden w orden gekend.

23-04-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen van Gefailleerde tijdig
zijn gedeponeerd:

16-11-2018
1

• 2017: 22 juni 2018
• 2016: 2 juni 2017
• 2015: 12 mei 2016

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die zij op grond van artikel
2:396 BW als ‘kleine’ vennootschap genoot.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

16-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de geplaatste aandelen zijn
volgestort.

16-11-2018
1

De aandelen zijn volgestort in geld.

18-10-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en
de rol van het bestuur.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal proberen zijn onderzoek in de aankomende periode af te
ronden.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode behoorlijke voortgang geboekt
in zijn onderzoek. De verw achting is dat de curator zijn onderzoek in de
aankomende verslagperiode kan afronden.
Nee

16-11-2018
1

18-10-2019
3

26-10-2020
5

23-04-2021
6

01-07-2021
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Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen aanw ijzingen gevonden
die aanleiding geven om te veronderstellen dat sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft (vooralsnog) geen reden om te veronderstellen dat sprake is
gew eest van paulianeus handelen.
Nee
Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek afgerond en geen aanw ijzingen gevonden
die erop dat w ijzen dat sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-11-2018
1

01-07-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal proberen zijn onderzoek in de aankomende periode af te
ronden.

26-10-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode behoorlijke voortgang geboekt
in zijn onderzoek. De verw achting is dat de curator zijn onderzoek in de
aankomende verslagperiode kan afronden.

23-04-2021
6

De curator heeft zijn onderzoek afgerond.

01-07-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie Gefailleerde, overleg bestuurder, etc.

16-11-2018
1

Onderzoek aandeelhoudersregister, statuten en boekhouding.

18-10-2019
3

Onderzoek boekhouding, etc.

26-10-2020
5

W erkzaamheden t.b.v. rechtmatigheidsonderzoek, bestudering boekhouding,
etc.

23-04-2021
6

W erkzaamheden t.b.v. de afw ikkeling van het faillissement, etc.

01-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.422,52

16-11-2018
1

Toelichting
Er zijn tot op heden vier boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 7.422,52.
€ 91.488,35
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 84.065,83. Daarnaast
heeft het personeel een boedelvordering ingediend van € 7.422,52.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-10-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden geen preferente vorderingen ingediend.
€ 18.586,00

16-11-2018
1

18-04-2019
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden drie preferente vorderingen ingediend voor een
bedrag van € 18.586.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft tot op heden geen vorderingen ingediend.
€ 75.873,03

16-11-2018
1

18-10-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft tw ee preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 33.987,96

16-11-2018
1

Toelichting
Er zijn tot op heden 4 andere crediteuren die een preferente vordering hebben
ingediend. Het totaalbedrag van deze vorderingen is € 33.987,96.

Toelichting
Er zijn tot op heden 5 andere crediteuren die een preferente vordering hebben
ingediend. Het totaalbedrag van deze vorderingen is € 33.987,96.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-04-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

16-11-2018
1

Toelichting
Thans zijn er 14 concurrente vorderingen ingediend.
20

18-04-2019
2

Toelichting
Er zijn tot heden 20 concurrente vorderingen ingediend.
21

18-10-2019
3

Toelichting
Er zijn tot heden 21 concurrente vorderingen ingediend.
23

26-10-2020
5

Toelichting
Er zijn tot heden 23 concurrente vorderingen ingediend.
22

23-04-2021
6

Toelichting
Er zijn tot heden 22 concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.781.665,16

16-11-2018
1

Toelichting
Het totaalbedrag van de ingediende (concurrente) vorderingen bedraagt €
2.781.665,16.
€ 3.473.887,74

18-04-2019
2

€ 3.475.847,94

18-10-2019
3

Toelichting
Er is voor een bedrag van € 3.475.847,94 aan concurrente vorderingen
ingediend.
€ 3.753.778,66

26-10-2020
5

Toelichting
Er is voor een bedrag van € 3.753.778,66 aan concurrente vorderingen
ingediend.
€ 3.582.399,94
Toelichting
Er is voor een bedrag van € 3.582.399,94 aan concurrente vorderingen
ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-04-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan nog niet w orden ingeschat op w elke
w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

16-11-2018
1

Het faillissement zal ofw el w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ofw el
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

26-10-2020
5

Het faillissement zal vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

01-07-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissement zal, naar de huidige stand van de boedel, op vereenvoudigde
w ijze w orden afgew ikkeld.

18-10-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-11-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

16-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- correspondentie crediteuren;

16-11-2018
1

- incasseren koopsom;
- eventuele w erkzaamheden t.b.v. de doorstart;
- incasso vordering op debiteur;
- onderzoek administratie;
In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de
boekhouding en oorzaken van het faillissement afronden.

18-10-2019
3

De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek. Daarnaast zal de curator
in overleg treden met GSK over de afw ikkeling van het partnerschap van
gefailleerde bij een internationaal onderzoeksproject.

22-04-2020
4

De curator zal in de aankomende verslagperiode proberen zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Voorts zal de curator, indien blijkt dat
de fiscus uit het vrije actief voldaan kan w orden, nog afrekenen met de
pandhouder (inzake de opbrengst van de verpande bodemzaken).

26-10-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode behoorlijke voortgang geboekt
in zijn onderzoek. De verw achting is dat de curator zijn onderzoek in de
aankomende verslagperiode kan afronden. Indien blijkt dat zich geen
onregelmatigheden hebben voorgedaan en/of geen bijzonderheden w orden
aangetroffen, zal de curator overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.
Alsdan kan de curator ook vaststellen of nog een afrekening met de
pandhouder gemaakt moet w orden (inzake de opbrengst van de verpande
bodemzaken).

23-04-2021
6

De curator heeft zijn onderzoek afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat zich
geen onregelmatigheden en/of bijzonderheden hebben voorgedaan. De
curator gaat derhalve over tot afw ikkeling van het faillissement. Dit is het
eindverslag.

01-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement is nog niet duidelijk op w elke termijn het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

16-11-2018
1

Het faillissement w ordt afgew ikkeld. Dit is het eindverslag.

01-07-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de komende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
verrichten:
- correspondentie crediteuren;
- onderzoek administratie;
- afw ikkelen rechten fiscus/pandhouder;

18-04-2019
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de
boekhouding en oorzaken van het faillissement afronden.

18-10-2019
3

De curator gaat over tot afw ikkeling van het faillissement.

01-07-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

