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Algemene gegevens
Naam onderneming
Biometrisch Centrum B.V.

11-07-2018
1

Gegevens onderneming
Biometrisch Centrum B.V. is op 8 oktober 2004 ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14078016,
statutair gevestigd gemeente Gulpen,
vestigingsadres: 6271 JN Gulpen, Molenw eg 15-A.

11-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Opzetten van een concept w aarbij fysiologische metingen als onderzoek, test
en behandeling aan personen met een profylactisch en therapeutisch educatief
doel. Beheren, verkrijgen, vervreemden, exploiteren van registergoederen.
Deelnemen in andere ondernemingen. Uitvoering van een pensioenregeling.
Beheren van stamrechten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 112.159,00

€ -62.080,00

€ 149.326,00

2015

€ 132.176,00

€ -575.555,00

€ 188.220,00

Toelichting financiële gegevens

11-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens laten een dalende trend zien in de omzet en tevens
een kostenreductie over de periode vanaf 2015 tot aan het faillissement. De
dalende omzet heeft geleid tot verliezen, w aarbij geldt dat de verliezen zijn
gedaald door de kostenreductie en er na 2015 geen substantiële
investeringen meer hebben plaatsgevonden.
De onderneming heeft getracht de omzet te verhogen door de afzetmarkt te
vergroten, w aaronder in Duitsland en Oostenrijk. Er w as voor het faillissement
een project in het vooruitzicht, echter het bleek niet haalbaar om aan de
voorw aarden van de betreffende partij te voldoen. De bestuurder zag geen
mogelijkheden en vooruitzichten meer om de financiële situatie van de
onderneming in positieve zin te keren. Nieuw e investeringen bleken geen
soelaas te bieden en daarbij gold dat er gelet op de toestand van de
onderneming geen interesse bestond van externe partijen. Financiële
prognoses w ezen uit dat de onderneming niet meer aan de
betalingsverplichtingen kon voldoen ofw el in de toestand verkeerde op te
houden met betalen, w aarna het faillissement w erd aangevraagd.

20-01-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 490,06

11-07-2018
1

€ 456,33

29-03-2019
2

€ 1.961,62

17-07-2019
3

€ 1.662,40

20-01-2020
4

€ 1.662,45

30-06-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2018

11-07-2018
1

t/m
10-7-2018
van
11-7-2018

29-03-2019
2

t/m
28-3-2019
van
29-3-2019

17-07-2019
3

t/m
16-7-2019
van
17-7-2019

20-01-2020
4

t/m
19-1-2020
van
20-1-2020

30-06-2020
5

t/m
29-6-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 42 min

2

15 uur 0 min

3

1 uur 36 min

4

5 uur 36 min

5

1 uur 24 min

totaal

44 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Biometrisch Centrum B.V. is opgericht op 28 september 2004.
De bestuurder van de besloten vennootschap betreft Rugkliniek W esthovens
B.V..
De middellijk bestuurder is de heer H.L.J. W esthovens.
De aandeelhouders betreffen: Rugkliniek W esthovens B.V., Neurolab B.V., de
heer J.C. Caanen en N.V. Industriebank LIOF.

11-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

11-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

11-07-2018
1

1.4 Huur
De huur is na de verleende machtiging door de rechter-commissaris opgezegd.

11-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder geeft als oorzaak van het faillissement dat de omzet
onvoldoende is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen en er geen
vooruitzichten bestaan op verbetering, na pogingen tevergeefs tot het
uitbreiden van de afzetmarkt.

11-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

11-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

11-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

7 Brainmarkers

€ 605,00

totaal

€ 605,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap heeft overeenkomsten gesloten met praktijkhouders. De
besloten vennootschap heeft aan een deel van de praktijkhouders 7
apparaten in bruikleen gegeven die w orden ingezet voor neurofeedbacktherapie. Het apparaat is niet doorontw ikkeld en afhankelijk van softw areupdates. De laatste ontw ikkelingen dateren van drie jaar geleden.

11-07-2018
1

De curator heeft de praktijkhouders verzocht de Brainmarkers te retourneren
dan w el een voorstel te doen tot gebruik dan w el koop. 3 praktijkhouders
hebben de Brainmarker geretourneerd. 1 praktijkhouder heeft een voorstel tot
koop gedaan, w elk voorstel is voorgelegd aan de rechter-commissaris. De
curator tracht ook in contact te komen met de overige praktijkhouders dan w el
de Brainmarkers in ontvangst te nemen of tot een regeling te komen.

29-03-2019
2

De rechter-commissaris heeft de toestemming verleend tot onderhandse
verkoop van 1 Brainmarker tegen de prijs van EUR 500,00 onder de
voorw aarde dat de betreffende praktijkhouder de door deze nog achterstallige
nota's aan de failliete vennootschap betaalt.

17-07-2019
3

De betreffende praktijkhouder heeft de achterstallige nota's aan de failliete
vennootschap op de boedelrekening betaald. Datzelfde geldt voor de prijs van
EUR 500,00 exclusief BTW voor de Brainmarker.

20-01-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator is in overleg met partijen om tot een oplossing te komen voor de
gedupeerde praktijkhouders en de gefailleerde vennootschap.

11-07-2018
1

Het blijkt te kostbaar en intensief om de softw are w aarop de Brainmarker
functioneert voor de praktijkhouders individueel ter beschikking te stellen. Het
apparaat functioneert zo lang er geen conflicten in het systeem ontstaan,
echter is reeds gedateerd.

29-03-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Biometrisch Centrum B.V. is bestuurder van Biometrisch Centrum Netw ork B.V.
(faillissement 26 april 2018) en BMC Deutschland GmbH. Deze GmbH verricht
geen activiteiten meer. De GmbH w ordt ontbonden w aarvan rekening en
verantw oording zal w orden afgelegd aan de curator. Een eventueel resterend
saldo zal w orden overgeboekt naar de boedelrekening.

11-07-2018
1

De ontbinding van de GmbH w ordt verzorgd door een accountant in Duitsland.
De curator verw acht binnen enkele maanden de rekening en verantw oording
te ontvangen via de accountant in Nederland. De curator en accountant
hebben regelmatig contact over de status van deze zaak.

29-03-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator ziet erop toe dat er een rekening en verantw oording volgt na
ontbinding van de GmbH en eventuele activa w ordt overgeboekt naar de
boedelrekening.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

BMC Deurne en Venray

€ 605,00

BMC Sittard

€ 302,50

BMC De Vallei

€ 605,00

BMC W eert

€ 605,00

BMC Hellevoetsluis

€ 302,50

BMC Braincare

€ 605,00

totaal

€ 3.025,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 605,00

€ 605,00

€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting debiteuren
De debiteuren betreffen praktijkhouders.

11-07-2018
1

De curator tracht de vorderingen te innen.

29-03-2019
2

BMC Deurne Venray heeft op 24 april 2019 in totaal een bedrag van EUR
1.505,24 aan de boedelrekening betaald. Een bedrag van EUR 900,24 komt
toe aan de boedel van Biometrisch Centrum Netw ork B.V.. De curator dient een
toestemmingsverzoek hiertoe in bij de rechter-commissaris.

17-07-2019
3

Op de boedelrekening zijn een tw eetal betalingen van reeds voor het
faillissement afgeschreven debiteuren ontvangen. Het betreft de slotuitdeling
in het kader de W snp. Het gaat respectievelijk om EUR 34,94 en EUR 5,97.
De resterende debiteurenposten blijken oninbaar te zijn. De praktijkhouders
hebben inhoudelijk verw eer gevoerd tegen de vordering.

20-01-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal overgaan tot het innen van de vorderingen.

11-07-2018
1

De curator tracht de vorderingen te innen.

29-03-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

20-01-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 208.694,89
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank betreft een kredietfaciliteit. Er zijn door de bank
geen zekerheidsrechten gevestigd.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De aanw ezige administratie en boekhouding is aangeleverd.
In de komende verslagperiode vindt er een inventarisatie en onderzoek plaats.

11-07-2018
1

De curator verw acht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

29-03-2019
2

De curator verw acht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

17-07-2019
3

De curator heeft het onderzoek afgerond.

20-01-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 8 februari 2018.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

11-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft de financiële gegevens samengesteld in de
jaarrekeningen tot en met 2016. De verantw oordelijkheid voor de volledigheid
en juistheid ligt bij de middellijk bestuurder.

11-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

11-07-2018
1

De zakelijke rekening van de vennootschap vertoonde op 24 september 2004
een creditsaldo van EUR 18.000,-.

20-01-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

11-07-2018
1

20-01-2020
4

Toelichting
In dit faillissement is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

11-07-2018
1

20-01-2020
4

Toelichting
In dit faillissement is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator inventariseert en onderzoekt de administratie en boekhouding.

11-07-2018
1

De curator verw acht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

29-03-2019
2

De curator verw acht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode te
kunnen afronden.

17-07-2019
3

De curator heeft het onderzoek afgerond.

20-01-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen bestaan tot nu uit de faillissementskosten.

11-07-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.171,00

11-07-2018
1

€ 5.193,00

29-03-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

11-07-2018
1

5

29-03-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 243.439,19

11-07-2018
1

Toelichting
Bij verslag 2 zullen de crediteurenlijsten w orden gevoegd.
De totale schuldenlast bedraagt meer dan 700.000,00 EURO.
€ 226.073,06

29-03-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zal dit faillissement w orden opgeheven w egens de toestand
van de boedel.

11-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie.

11-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het faillissement verkeert in het stadium van inventarisatie en onderzoek.
Dit w ordt voortgezet in de komende verslagperiode.
Tevens zal de curator de vorderingen innen en met de praktijkhouders en
derden proberen tot een oplossing te komen inzake de apparatuur voor
neurofeedback-therapie.
Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, de vorderingen zijn geïnd, er een
regeling is getroffen omtrent de apparaten dan w el dat deze zijn
geretourneerd, de GmbH is ontbonden en vereffend en eventueel actief in de
boedel is gestort, kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

11-07-2018
1

Het faillissement verkeert in het stadium van onderzoek.
Dit w ordt voortgezet en naar verw achting afgerond in de komende
verslagperiode.
Nadat het onderzoek is afgerond zullen conclusies openbaar w orden gemaakt.
In de komende verslagperiode zal de curator de vorderingen trachten te innen
en contact hebben met praktijkhouders over het inleveren van de
Brainmarkers, een regeling of koop.
Voorts blijft de curator in contact met de accountant omtrent de ontbinding en
vereffening van de GmbH en de verantw oording daarvan.

29-03-2019
2

De status van het plan van aanpak is ongew ijzigd.

17-07-2019
3

De curator blijft in contact met de accountant omtrent de ontbinding en
vereffening van de GmbH en de verantw oording daarvan. De accountant
verw acht dat het maximaal nog 2 maanden zal duren. Nadat het voorgaande is
afgerond zal de curator aan de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement
bij de rechtbank voor te dragen tot opheffing w egens de toestand van de
boedel. De curator zal de bestuurder in dit kader reeds verzoeken een activaverklaring te verstrekken.

20-01-2020
4

De curator heeft de door de bestuurder ondertekende activa-verklaring
ontvangen. De ontbinding en vereffening van de GmbH en de verantw oording
daarvan zijn tot op heden uitgebleven. De curator heeft hierover contact met

30-06-2020
5

de accountant. Nadat dit is afgerond, zal de curator aan de rechtercommissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen tot
opheffing w egens de toestand van de boedel.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dat het faillissement binnen een jaar is afgew ikkeld.

11-07-2018
1

De curator verw acht dat het faillissement binnen een half jaar kan w orden
afgew ikkeld.

29-03-2019
2

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld zodra de verantw oording van de
GmbH en eventueel actief uit deze onderneming is ontvangen door de curator.

20-01-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

20-01-2020
4

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

29-03-2019
2

Bijlage 2

Bijlage 1

Bijlage 2

20-01-2020
4

