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Algemene gegevens
Naam onderneming
Xilloc Medical B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Xilloc Medical B.V.
Handelsnaam: Xilloc Medical B.V.
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Oprichtingsakte: akte d.d. 24 augustus 2011, verleden ten overstaan van
notaris mr. J.J.M. Vermeeren te Maastricht
Handelsregister: KvK-nummer 53263227
Datum 1e inschrijving: 16 september 2011
Statutenw ijziging: akte d.d. 22 september 2018 (akte van fusie) en akte d.d.
24 december 2019, verleden ten overstaan van notaris mr. B.L.W .P. Versteeg
te Maastricht
Statutaire zetel: Maastricht
Feitelijke zetel: Urmonderbaan 22 te 6167 RD Geleen
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouders: Xilloc B.V. (51%), NV Limburgs Instituut voor Ontw ikkeling en
Financiering (LIOF) 40%, W inXill B.V. (9%)
Bestuurder: de heer M.M.A. Beerens via diens Holding Xilloc B.V.
Bankrelaties: Rabobank en ABN-AMRO
Accountant: Koenen & Co
Boekhouder: intern
Advocaat: mr. M.J.W . van Ingen
Belangrijkste schuldeisers: Rabobank, LIOF, Maastricht UMC, Xilloc B.V.,
Belastingdienst
Belangrijkste klanten:
Xilloc Medical B.V.: Tw ee Stedenziekenhuis Tilburg, Gasthuisberg ziekenhuis
Leuven, John Radcliffe Hospital Oxford
Xilloc Nexus B.V.: Livit, Pro Reva, OIM
Belastingdienst: Ontvanger Belastingdienst Limburg
Uitvoeringsinstantie: UW V

Activiteiten onderneming
Curanda exploiteert een onderneming die zich met name toelegt op het
vervaardigen en verhandelen van 3D schedels en botimplantaten met als doel
om voor patiënten specifieke implantaten te vervaardigen en te leveren zodat
het menselijk skelet zo goed mogelijk kan w orden gereconstrueerd.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel w orden de activiteiten
omschreven als:
“Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen
tandtechniek).
Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en
orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden.
Financiële holdings.”
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 587.812,00

€ -691.937,00

€ 1.344.873,00

2017

€ 568.000,00

€ -176.000,00

€ 611.079,00

2018

€ 631.826,00

€ -528.564,00

€ 578.393,00

Toelichting financiële gegevens
Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
10
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Toelichting
De onderneming had gedurende de voorbije jaren gemiddeld circa 10
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 84.273,23
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Toelichting
Het boedelsaldo is opgebouw d uit het creditsaldo van de lopende rekening bij
de ABN-AMRO Bank, een boedelkrediet van de Rabobank ad € 1.500,-- en de
opbrengst van enkele nog voltooide opdrachten.
Daar tegenover staan diverse kosten, verbonden aan deze opdrachten en
kosten van verzending van producten.
€ 214.273,70
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Toelichting
Gedurende de 2e verslagperiode is het boedelsaldo toegenomen ten gevolgde
van gerealiseerde opbrengsten van verkopen, betalingen door
boedeldebiteuren, restituties van verzekeringspremies en ontvangen rente.
Hierop in mindering strekken betalingen voor tijdelijke gebruikmaking van de
bedrijfsfaciliteiten in verband met het voltooien van lopende opdrachten en
onderhanden w erk.
€ 235.194,01
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen ten gevolge van de afw ikkeling van diverse
projecten uit hoofde w aarvan nog aanspraken op subsidies bestonden,
w aarop in mindering strekte een ten laste van de boedelrekening gebracht
bedrag aan negatieve rente.

Verslagperiode

24-12-2021
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Verslagperiode
van
25-5-2021

25-06-2021
1

t/m
25-6-2021
van
25-6-2021

24-09-2021
2

t/m
25-9-2021
van
25-9-2021

24-12-2021
3

t/m
25-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

201 uur 25 min

2

149 uur 20 min

3

59 uur 30 min

totaal

410 uur 15 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie de omschrijving van de w erkzaamheden hieronder per onderdeel en de
urenverantw oording.
Dit betreft Xilloc Medical BV en Xilloc Nexus BV gezamenlijk.
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De w erkzaamheden in de 2e verslagperiode hebben met name betrekking
gehad op:
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voltooiing lopende opdrachten en onderhanden w erk;
afronding activatransactie;
diverse w erkzaamheden verbonden aan de doorstart;
contacten en overleg met de Rabobank;
contacten en overleg met Harrann Holding B.V.;
communicatie met de RC inzake afkoelingsperiode en activatransactie;
correspondentie met de fiscus;
correspondentie met het UW V;
correspondentie met de handelscrediteuren;
afw ikkeling dossier boedeldebiteuren;
afw ikkeling dossier verzekeringen.
onderzoek administratie en jaarrekeningen;
onderzoek rechtmatigheid;
De w erkzaamheden in de 3e verslagperiode hebben met name betrekking
gehad op:
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afw ikkeling IE-rechten (assignment agreement + VSO);
schriftelijke en telefonische contacten met de Rabo en de ABN-AMRO;
schriftelijke en telefonische contacten met de handelscrediteuren;
schriftelijke en telefonische contacten met de belastingdienst;
correspondentie met de accountant;
correspondentie met het UW V (W BSO en NOW );
schriftelijke en telefonische contacten met de bestuurder cs.;
afw ikkeling diverse projecten in verband met subsidieaanspraken;
onderzoek administratie en jaarrekeningen;
onderzoek inzake Pauliana;
onderzoek inzake rechtmatigheid;
verslaggeving inclusief tussentijds financieel verslag met overzichten;

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap,
opgericht op 24 augustus 2011.
Bestuurder is Xilloc B.V., een holding w aarvan bestuurder en enig
aandeelhouder is de heer M.M.A. Beerens.
Laatstgenoemde w erd vanaf 1 januari 2021 in de dagelijkse leiding van de
onderneming bijgestaan door een interim-manager, de heer M. W ijckmans.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is curanda niet betrokken in gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
Curanda heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten via HBR Advies
Centrum en Hiscox Nederland.
De polissen zijn onder meer ondergebracht bij Nationale Nederlanden N.V.,
Allianz en Partners, HDI Global SE, Markel Insurance SE en ASR
Schadeverzekering N.V.
Het betreft de navolgende verzekeringen:
Collectieve ongevallen, W IA-dekking, Goederen Plus Polis, Zakenreis,
Machinebreuk, Inventaris/Goederen, Bestuurdersaansprakelijkheid,
Schadeverzekering voor w erknemers, Bedrijfsaansprakelijkheid, Data Risks,
Rechtsbijstand Bedrijven en Ziekengeld.
Inmiddels heeft afstemming kunnen plaatsvinden met de
assurantietussenpersoon en/of de verzekeringsmaatschappijen omtrent al dan
niet beëindiging van de polissen.
Voor zover daarbij geen verzekerbaar belang meer bestaat zijn/zullen deze
w orden beëindigd, zo mogelijk per faillissementsdatum.
Verzekeringsdekking w erd voorshands gehandhaafd voor w at betreft de activa
die betrokken w aren bij de voortgang en de doorstart.

25-06-2021
1

Gedurende de verslagperiode is met name gecorrespondeerd met HBR inzake
afw ikkeling van de diverse nog lopende verzekeringsovereenkomsten.
Deze w erden voor zover nodig gehandhaafd tot aan de datum w aarop de
doorstart feitelijk w erd geeffectueerd (28 juni 2021).
Op verzoek van de curator w erd medew erking verleend aan beëindiging van
de polissen met terugw erkende kracht per faillissementsdatum voor zover
geen sprake meer w as van enig verzekerbaar belang.
De overige polissen w erden beëindigd op of omstreeks 28 juni 2021.
Dit heeft geleid tot aanvullende premierestituties.
In totaal hebben deze t/m de 2e verslagperiode belopen € 9.274,96.
Het verzekeringsdossier kan als (grotendeels) afgew ikkeld w orden
beschouw d.

24-09-2021
2

In het verzekeringsdossier hebben zich geen nadere ontw ikkelingen meer
voorgedaan, zodat dit als afgerond kan w orden beschouw d.

24-12-2021
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1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda heeft bedrijfs- en kantoorruimte gehuurd van Chemelot Campus
Vastgoed CV, gelegen aan het adres Urmonderbaan 22 te Geleen.
De locatie vormt onderdeel van de Brightland Campus.
De huurovereenkomst is aangegaan op 28 februari 2019 voor een periode van
5 jaren.
De huurprijs bedraagt € 84.076,03 op jaarbasis.
De curator heeft toestemming verzocht en verkregen van de rechtercommissaris tot opzegging van de huurovereenkomst ex art 39 Fw .
Alvorens daartoe evenw el kon w orden overgegaan w erd de
huurovereenkomst opgezegd namens de verhuurder door mr. M.C.J. Peeters
van Boels Zanders Advocaten, zulks conform art 39 lid 1 Fw tegen de vroegst
mogelijke datum.
Daarop heeft geen opzegging door de curator meer plaatsgevonden.
Zodra de doorstart is geformaliseerd (zie hieronder sub 6) zal de
huurovereenkomst alsnog met w ederzijds goedvinden w orden beëindigd.
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De huurovereenkomst tussen curanda en Chemelot Campus Vastgoed CV w erd
na formalisering van de doorstart met w ederzijds goedvinden beëindigd per 29
juni 2021.
Een en ander w erd geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst
w aaromtrent daaraan voorafgaand nog enige onderhandelingen hebben
plaatsgevonden met mr. M. Peeters van Boels Zanders Advocaten.
Onderdeel daarvan vormde het overeenkomen van een vergoeding ten
bedrage van € 3.596,68 inclusief BTW voor het gebruik/verbruik door de boedel
van diverse bijkomende services en leveringen vanaf faillissementsdatum 25
mei 2021 tot de datum van ondertekening van de overeenkomst.
Tevens w erd vastgelegd dat Chemelot Campus Vastgoed CV afstand doet van
haar rechten uit hoofde van de op curanda rustende opleveringsverplichting.
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In het verzoekschrift ex art 1 Fw strekkende tot faillietverklaring w orden de
oorzaken voor de aanvraag van het faillissement als volgt geschetst.
De onderneming heeft zich toegelegd op het vervaardigen en verhandelen van
3D schedel- en botimplantaten.
Medio 2018 is de onderneming gefuseerd met een gelieerde vennootschap:
Xilloc Industrial B.V.
Als gevolg daarvan zijn de bedrijfsactiviteiten sindsdien uitgebreid met 3Dprinting ten behoeve van de medische sector.
Zo w erden op maat gemaakte schedel- en kaakimplantaten vervaardigd.
Dit geschiedde op basis van bestellingen door ziekenhuizen en klinieken.
Nadat aanvang 2020 de Corona-crisis uitbrak is grote druk op de ziekenhuizen
ontstaan en diende de reguliere zorg noodgedw ongen te w orden afgeschaald.
Daardoor zijn operaties, w aarbij vooraf implantaten w erden aangeleverd,
uitgesteld met als gevolg dat de omzet significant daalde.
W elisw aar w as na de eerste lockdow n sprake van een voorzichtige
omzetstijging, maar na de tw eede lockdow n in het najaar van 2020 zakte deze
opnieuw ver terug.
Ook het teruglopen van verkeersbew egingen w ordt genoemd als oorzaak voor
verminderde vraag naar schedel- en kaakimplantaten, dit los van de
uitgestelde behandelingen.
Een en ander heeft tot gevolg gehad dat de gestelde prognoses niet w erden
gehaald en uiteindelijk de situatie is ontstaan dat de vennootschap niet meer
aan haar financiële verplichtingen kon blijven voldoen.
Omdat er ook geen perspectief bestond op verbetering van de situatie w erd bij
besluit d.d. 12 mei 2021 van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
besloten tot een eigen faillissementsaangifte.
In aansluiting hierop w ordt opgemerkt dat ook al vóór de Corona-crisis sprake
w as van relatief lage omzetten en structurele verliezen.
Naar verluidt van de directie zou dat met name het gevolg zijn gew eest van
het feit dat forse investeringen gedaan zijn moeten w orden, onder meer in
intellectuele eigendomsrechten, en dat men niet is toegekomen aan het
verzilveren daarvan toen de Corona-crisis uitbrak.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
Toelichting
Het personeelsbestand bestond laatstelijk uit 9 w erknemers.
Daarnaast w as de directeur w erkzaam en sedert 1 januari 2021 een interimmanager.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9
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Toelichting
De personele bezetting w as gedurende de voorgaande jaren stabiel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-5-2021

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, overleg met de directie c.q.
interim-manager, verzoek toestemming RC voor opzegging
arbeidsovereenkomsten, opstellen en verzenden van opzeggingsbrieven,
telefonische en schriftelijke contacten met de w erknemers en het UW V, diverse
besprekingen, aanlevering van gegevens, e.d.
Tevens heeft een uitvoerige plenaire sessie plaatsgevonden op locatie met alle
personeelsleden en de directie.
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Gedurende de 2e verslagperiode hebben nog beperkt w erkzaamheden
plaatsgevonden met betrekking tot de – voormalig – w erknemers van curanda.
Dat betrof mondelinge en schriftelijke contacten met ex-w erknemers, alsmede
het UW V.
Bij de inventarisatie van de loonaanspraken van de w erknemers door het UW V
is moeten blijken dat de loongarantieregeling niet geheel voorzag in integrale
betaling daarvan.
De w erknemers hebben nog bedragen variërend van € 100,-- tot € 500,-tegoed aan vakantiegeld.
Hieromtrent is gecorrespondeerd en de betreffende vorderingen zijn
opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.
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In de 3e verslagperiode hebben w erkzaamheden plaatsgevonden met
betrekking tot de voormalig w erknemers van curanda in de vorm van
correspondentie met het UW V inzake de W BSO en NOW -regeling, en met de
fiscus inzake de loonheffing.
Mede in dit verband is tevens gecorrespondeerd met de accountant, die
desgevraagd nadere financiële informatie heeft aangeleverd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschappen zijn geen eigenaar van registergoederen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, kadastrale recherche, overleg met de bestuurder.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris en bedrijfsuitrusting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoor- en bedrijfsinventaris, zich
bevindende in de gehuurde kantoorruimte en bedrijfshal, gelegen aan de
Urmonderbaan 22 te Geleen op de campus van Brightlands.
Inventaris Xilloc Medical BV:
De inventaris eigendom van Xilloc Medical B.V. omvat de inrichting van:
Kantoorruimte: diverse bureauopstellingen, ladeblokken, bureaustoelen,
kasten, fauteuils, bankstel, divers kantoorgerief, laptops, scanapparaat,
monitoren, e.d.
Algemene ruimte: dressoir, presentatiestandaards, vergadertafel met 8
armstoelen, bureautafels, Formlabs 3D printer, flat screen, kantoortafels en kasten, koelkast, printers, mobiele airco, e.d.
W erkplaats: stapelaar, veiligheidskast, beursstands, brandblussers,
tafelkolomboormachine, industriële stofzuiger, centerdraaibank, w erkbank,
rijdbare gereedschapsw agen, straalmachine, slijpmachine.
Titanium afdeling: tafels, w erkbank, plexiglas cabinetten, w erkbanken met
ladekast en bankschroef/polijstmachine, loeplamp, e.d.
Polymeerafdeling: rijdbare w erkbank/w erktafel, 6-deurs plexiglas cabinet,
bureautafel.
PEEK ruimte: lasers, graveermachine, ultrasoonbaden, flow kast, dispenser,
stofzuiger, freeskabinet, bureaus/tafels, rotosealer, luchtkussenmachine,
impuls sealer, precisie bankschroef, stiftslijper.
1e Verdieping overloop: mobiele airco-unit.
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Kantine: tafel, stoelen, koffiezetapparaten, koelkast, dressoirs, monitor.
Serverruimte: lockerkasten, dossierkast, bureautafel, Apple pc-configuratie,
mobiele airco unit, patchrack e.d.
Ambulant: GSM-telefoontoestellen, straalmaskers en straalkleding,
handschoenen.

Inventaris Chemelot Research Facilities B.V.:
In de gehuurde bedrijfshal bevindt zich de inventaris, die eigendom is van
Chemelot Research Facilities B.V.
Ter zake w erd een koopovereenkomst onder eigendomsvoorbehoud gesloten.
Aan de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft Xilloc Medical B.V.
niet voldaan.
Deze bedrijfsuitrusting bestaat uit diverse - kostbare - machines, w aaronder
Gom 3D meetmachine, Behringer halfautomatische hydraulische
bandzaagmachine, Guyson straalcabinet met stofafzuigingsinstallatie,
geluiddempende schroefcompressors, luchtfilters, elektrische tilhulp, industriële
stofzuiger, EOS (titanium/metaal) 3D laserprinter met laserw aterkoelsysteem,
afzuiginstallatie, trilzeef, verw armde kameroven, EOS (polyamide) 3D
laserprinter, zuurstofgenerator, EOS doseer- en w eegtafel, Guyson
straalcabinet, Deckel Maho CNC-gestuurd 5-assig bew erkingscentrum,
vatpomp e.d.
De hierboven omschreven Xilloc-inventaris w erd door FDR & Associés te
Amsterdam gew aardeerd op een liquidatiew aarde van € 48.300,-- en een
onderhandse verkoopw aarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik van €
75.225,--.
De Chemelot-inventaris w erd door FDR & Associés gew aardeerd op een
liquidatiew aarde van € 337.750,-- en op een onderhandse verkoopw aarde bij
gelijkblijvende locatie en gebruik van € 493.750,--.
Xilloc Nexus B.V. heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodem(voor)recht van de fiscus strekt zich uit over de hierboven vermelde
kantoor- en bedrijfsinventarissen.
De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek administratie, jaarrekeningen en afschrijvingsstaten,
taxatierapporten, overleg met de bestuurder, overleg met de pandhouder(s),
e.d.
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Verdere inventarisatie en onderzoeken verband houdende met de
activatransactie.

24-09-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Enkele lopende opdrachten

€ 8.487,41

totaal

€ 8.487,41

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Enkele lopende opdrachten zijn afgew ikkeld kunnen w orden.
Voor zover deze geacht moeten w orden te vallen onder het pandrecht van de
Rabobank is een boedelkrediet van € 1.500,-- voldaan op de
faillissementsrekening om de met die opdrachten gemoeide kosten te kunnen
voldoen.
De opbrengst daarvan komt toe aan de Rabobank.
Vanaf faillissementsdatum zijn ook nog enkele opdrachten/orders ontvangen.
Deze zijn voor zoveel mogelijk afgew erkt (mede in verband met de lopende
onderhandelingen over een doorstart).
De kosten daarvan zijn door de boedel betaald (uit het inmiddels naar de
boedelrekening overgeboekte saldo van de rekening bij de ABN-AMRO Bank).
De opbrengst hiervan komt de boedel toe.
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Met de Rabobank heeft concrete afstemming plaatsgevonden ten aanzien van
het vorenstaande.
Voor de volledigheid w ordt opgemerkt dat er nog geringe voorraden aanw ezig
w aren in de diverse machines.
Deze w orden geacht daarvan deel uit te maken.
De lopende opdrachten en het onderhanden w erk zijn voltooid en de uit
hoofde daarvan verzonden facturen zijn integraal voldaan door de
(boedel)debiteuren.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder en interimmanager, overleg met de Rabobank, veelvuldige schriftelijke en mondelinge
contacten, betaling van kosten (met name verzendkosten), e.d.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Immaterieel actief en IE-rechten
totaal

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Er is sprake van andere activa in de vorm van immaterieel actief en
intellectuele eigendomsrechten.
Immaterieel actief
Hiertoe behoren de URL-domeinnamen, telefoonnummers, klanten- en
orderportefeuille, het onderhanden w erk en de goodw ill.
Intellectuele eigendomsrechten
Tot de IE-rechten behoren:
Xilloc Medical B.V.
a. het Europese w oordmerk Xilloc Patient Specificik Implants;
b. een exclusieve licentie op octrooi Interfix (vervalt ultimo 2021);
c. een exclusieve licentie op octrooi Cranial Implant EP2014258B1;
d. internationaal octrooi Xsuture (EP3171800A1, US20170209274);
e. octrooi-aanvraag Nexus Show er (3B/P170890NL00).
Xilloc Nexus B.V.
f. het Benelux beeldmerk met nummer 1376022;
g. het Benelux w oordmerk met nummer 1376024;
h. het Nederlands octrooi met nummer N2010991;
i. het Nederlandse octrooiaanvraag met nummer N2020464.
Deze IE-rechten zijn in opdracht van de Rabobank, die daarop een pandrecht
heeft, getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies B.V.
Troostw ijk w aardeerde de liquidatiew aarde op € 150.000,-- en de vrije
onderhandse verkoopw aarde op € 350.000,--.
In de visie van de bestuurder valt daarop echter het nodige op af te dingen.
Ten onrechte is deze met name gebaseerd op de in het verleden gedane
investeringen en is te w einig rekening gehouden met de toekomstige
omzetcapaciteit, te meer nu die ziet op onbeschermde producten, w aardoor de
w aardering op een onjuiste aanname berust.
De w aardering zou aldus aanzienlijk lager moeten uitvallen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, contacten met de Rabobank, bestudering taxatierapporten,
overleg met de bestuurder, e.d.
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Contacten met de Rabobank en Harrann Holding B.V. inzake de IE-rechten,
overleg met de bestuurder en interimmanager, en dergelijke.
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In de 3e verslagperiode heeft op verzoek van de raadslieden van Xilloc
Holding B.V. nadere formalisering plaatsgevonden van de overdracht van de
intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).
Xilloc Holding B.V. hechtte als doorstartende partij er aan dat in de toekomst
geen misverstanden kunnen ontstaan over de vraag w elke IE-rechten zijn
overgedragen, met name nu de ervaring leert dat in geval van - toekomstige
- verkoop van aandelen in vergelijkbare ondernemingen een uitgebreid due
diligence-onderzoek plaatsvindt door deskundigen, die een en ander zeer
kritisch zullen bezien.
Om die reden w erd verzocht de eigendom van de IE-rechten separaat in een
akte vast te leggen.
Dit is gebeurd in een zgn. assignment agreement, w aarover nog enige
onderhandelingen hebben plaatsgevonden en w aartoe, nu het een vorm van
een vaststellingsovereenkomst betrof, voor zoveel nodig toestemming van de
RC w erd verzocht, die vervolgens is verkregen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

openstaande facturen

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

boedeldebiteuren

€ 57.574,28

€ 57.574,28

€ 0,00

totaal

€ 57.574,28

€ 57.574,28

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Op de bij de aanvraag van het faillissement gevoegde debiteurenlijsten
w erden vorderingen van Xilloc Medical B.V. vermeld ad € 61.363,73, en van
Xilloc Nexus B.V. ad € 49.294.56.
De debiteuren zijn rechtsgeldig verpand aan de Rabobank.
De Rabobank heeft er de voorkeur aan gegeven deze zelf te (doen)
incasseren.
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In het kader van de onderhandelingen over een doorstart is nog aan de orde
gew eest overname van debiteurenvorderingen tegen een percentage van de
nominale w aarde daarvan.
Hiertoe is het echter niet gekomen.
De prae-faillissementsdebiteuren w aren rechtsgeldig verpand aan de
Rabobank en deze heeft er de voorkeur aan gegeven deze zelf te incasseren.
De curator heeft daar geen bemoeiingen meer mee gehad behoudens het
verstrekken van informatie ter zake.
Het voltooien van de lopende opdrachten en onderhanden w erk heeft
geresulteerd in een opbrengst van € 57.574,28 incl. BTW , w aarop in mindering
strekt € 1.818,--, w elk bedrag betrekking had op een praefaillissementsvordering.
Hier tegenover staan kosten in de vorm van verzendkosten en een vergoeding
voor het gebruik/verbruik door de boedel van diverse bijkomende services en
leveringen door verhuurder Chemelot Campus Vastgoed CV ten bedrage van
respectievelijk € 876,53 en € 3.596,68.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder, overleg
met de Rabobank, correspondentie, e.d.
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Regelmatige contacten met de interimmanager, bew aking facturering en
betalingen, en dergelijke.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.449.846,45
Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam is opgebouw d
uit op 14 juli 2016 verstrekte leningen, oorspronkelijk groot € 200.000,--, €
800.000,--, € 400.000,--, alsmede een verstrekt krediet in rekening-courant tot
maximaal € 170.000,-- en een op 20 januari 2016 afgegeven bankgarantie ad
€ 2.620,--, e.e.a. te vermeerderen met achterstallige rente tot en met 30 april
2021.
De lopende rente vanaf 1 mei 2021 en extra rente vanw ege te late betalingen
c.q. vergoedingsrente zijn PM opgevoerd.
Het LIOF Participatiefonds heeft uit hoofde van een overeenkomst d.d. 19
december 2019 met een maximale hoofdsom van € 1.000.000,-- te vorderen €
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820.966,29, rente vanaf 25 mei 2021 PM.
€ 1.449.846,45
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Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank zal te zijner tijd lager uitvallen ten gevolge van
afboeking van de opbrengst van de verpande vermogensbestanddelen,
uitw inning van overige zekerheden en de staatsgaranties.
€ 26.179,58

24-12-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals reeds aangekondigd is de vordering van de Rabobank aanzienlijk
verminderd ten gevolge van afboeking van de opbrengst van verpande
vermogensbestanddelen, uitw inning van overige zekerheden en de
staatsgaranties.
Bij brief van 12 november 2021 deelde de Rabobank mede dat de
restantvordering op zow el Xilloc Medical B.V. als Xilloc Nexus B.V. nog slechts
€ 26.179,58 bedraagt.
De bank is aldus voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig
erkende concurrente schuldvorderingen.

5.2 Leasecontracten
Met Volksw agen Pon Financial Services is een overeenkomst van financial lease
afgesloten betreffende een personenauto merk Audi, type E-Tron.
Deze overeenkomst w ordt overgenomen door de personal holding van de heer
Beerens.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zekerheden Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam:
- verpanding
- verpanding
- verpanding
- verpanding
- verpanding
- verpanding
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van debiteuren, voorraden en inventaris;
immateriële activa;
van rechten op domeinnamen;
van merkrechten;
van octrooirechten;
octrooi en uitvindingen door Xilloc Nexus B.V.

Voor de verplichtingen uit hoofde van de hierboven omschreven
leningovereenkomsten geldt hoofdelijke aansprakelijkheid van Xilloc B.V.
Voor de hierboven vermelde leningen ad € 200.000,-- en € 800.000,-- zijn
zekerheden door derden verstrekt in de vorm van een tw eetal
staatsgaranties, oorspronkelijk groot eveneens € 200.000,-- en € 800.000,--.
Voor alle hierboven vermelde verplichtingen zijn de hierna genoemde
zekerheden door derden verstrekt:
- verpanding en achterstelling vordering blijkens onderhandse akte d.d. 26
januari 2018, afgegeven door W inxill B.V.
- borgstelling ad € 35.000,-- blijkens onderhandse akte d.d. 21 juni 2016 door
de heer M.M.A. Beerens;
- borgstelling ad € 65.000,-- blijkens onderhandse akte d.d. 6 november 2019
door de heer M.M.A. Beerens;
- borgstelling ad € 230.000,-- ten behoeve van Xilloc Medical B.V. blijkens
onderhandse akte d.d. 12 juli 2016 door W inxill B.V.
- borgstelling ad € 100.000,-- ten behoeve van Xilloc Medical B.V. blijkens
onderhandse akte d.d. 4 juli 2016.
Het LIOF Participatiefonds heeft geen zekerheden bedongen.

5.4 Separatistenpositie
De Coöperatieve Rabobank U.A. is separatist als pandhouder van de hierboven
genoemde vermogensbestanddelen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover thans bekend is geen sprake van door derden bedongen
eigendomsvoorbehouden op bij curanda aangetroffen roerende zaken.
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5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.
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5.7 Reclamerechten
Niet aangetroffen.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft met de Coöperatieve Rabobank U.A. te Amsterdam overleg
gepleegd omtrent de verkoop van de verpande activa.
Daarbij is aansluiting gezocht bij de separatistenregeling.
Overeengekomen w erd dat de bank een boedelbijdrage ad 10% van de
opbrengst zal voldoen aan de boedel van de door de curator te verkopen
activa in de vorm van de IE-rechten.
De verdeling van de opbrengst van het immaterieel actief in de vorm van
(belichaamde en onbelichaamde) goodw ill/onderhanden w erk is nog voorw erp
van discussie met de bank gew eest.
Inzake de inventaris bestaat er consensus in die zin dat de opbrengst daarvan
volledig aan de boedel toevalt gelet op het bodem(voor)recht van de fiscus op
deze zaken.
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Xilloc Nexus B.V. heeft een zgn. OTN-patent verpand aan de besloten
vennootschap Harran Holding B.V.
Met de advocaat van Harran Holding B.V. w ordt momenteel nog onderhandeld
omtrent verkoop van dit pandrecht voor € 60.000,-- conform de bieding van
New co onder aftrek van een boedelbijdrage ad 10%, zijnde derhalve € 6.000,-.
Harran Holding B.V. pretendeert een vordering op Xilloc Nexus B.V. ten bedrage
van ruim € 88.000,--.
€ 16.625,00
Toelichting
In het kader van de doorstart/activatransactie zijn de navolgende
boedelbijdragen incl. BTW overeengekomen:
boedelbijdrage IE-rechten: € 9.680,00
boedelbijdrage Harrann Holding B.V.: € 5.445,00
boedelbijdrage Xilloc Holding B.V. (New co): € 1.500,00
Totaal € 16.625,00
Genoemde bedragen zijn op 14 en 15 juli 2021 bijgeschreven op de
boedelrekening.
De boedelbijdrage van Harrann Holding B.V. betreft de verkoop van het OTNpatent voor een koopprijs van € 60.000,--.
Harrann Holding B.V. w enste slechts een boedelbijdrage van € 4.500,-exclusief BTW te voldoen.
Xilloc Holding B.V. (New co) heeft voor de inspanningen van de curator met
betrekking tot de onderhandelingen met Harrann Holding B.V. als pandhouder
een bedrag van € 1.500,-- voldaan, w aarmee de totale boedelbijdrage op het
gebruikelijke percentage van 10% van de koopsom is gekomen.
De boedelbijdrage van de Rabobank is gebaseerd op 10% van de koopsom ad
€ 80.000,--, derhalve € 9.860,-- incl. omzetbelasting.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, onderzoek zekerheidsstukken, overleg
met de bestuurder en interim-manager, overleg met de Rabobank onder meer
over onderhanden w erk en lopende opdrachten, overleg met Harran Holding
B.V., correspondentie met de leasemaatschappij, e.d.
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Telefonische en schriftelijke contacten met de Rabobank met betrekking tot
realisatie van de verpande activa, w aaronder de debiteuren, afw ikkeling
boedelbijdrage en alles w at daarmee samenhangt.
Dit geldt voor w at betreft Xilloc Nexus B.V. tevens voor Harrann Holding B.V.
voor w at betreft het aan haar verpande OTN-patent.
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Telefonische en schriftelijke contacten met de Rabobank inzake de verdere
afw ikkeling van de positie van de bank als schuldeiser in het faillissement.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie van de onderneming is niet voortgezet.
Er w erden louter nog w erkzaamheden verricht in het kader van het voltooien
van lopende opdrachten en de afw ikkeling van onderhanden w erk.
Dit w as van belang met het oog op een mogelijke doorstart teneinde te
voorkomen dat klantrelaties zich tot derden zouden w enden.
Voorts w ordt gerefereerd aan hetgeen in dit verband hierboven sub 3 onder
de toelichting bij voorraden/onderhanden w erk in dit verslag is opgenomen.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, onderzoek projecten en onderhanden w erk, overleg met de
bestuurder en de interim-manager, overleg met de Rabobank, afstemming van
leveranties, betaling van (verzend)kosten, monitoring betalingen door
opdrachtgevers, e.d.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Reeds spoedig na het uitspreken van het faillissement meldden zich diverse
partijen bij de curator met de mededeling belangstelling te hebben voor het
verw erven en/of te gelde maken van de - materiële - activa, alsmede met het
oog op een mogelijke doorstart.
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Eerstbedoelde groep betrof met name de zgn. opkopers.
Toen duidelijk w erd dat het w aarschijnlijk tot een doorstart zou komen zijn
deze bericht dat separate verkoop van materiële activa niet zal plaatsvinden,
tenzij een doorstart niet w ordt gerealiseerd.
Voor een doorstart hebben zich in totaal vijf kandidaten tot de curator
gew end.
Na een eerste uitw isseling van algemene gegevens, en de mededeling dat een
non-disclosure agreement (NDA) moet w orden ondertekend, bleven tw ee
gegadigden over.
Dat betrof enerzijds een nieuw op te richten entiteit New co BV, w aarin
participeren de bestuurder de heer M.M.A. Beerens, de interim-manager de
heer M. W ijckmans, alsmede investeringsmaatschappij Holland Capital,
vertegenw oordigd door mr. Van Ingen te ’s-Hertogenbosch.
Anderzijds w as er serieuze belangstelling van Materialise, een
beursgenoteerde Belgische onderneming, gevestigd te Leuven, bijgestaan
door mr. Martin en mr. W esterveld van BarentsKrans Advocaten te Den Haag.
New co beschikte uiteraard reeds over de nodige bedrijfsinformatie.
Aan Materialise is een grote hoeveelheid relevante documenten toegezonden
onder het NDA.
Zow el door New co als Materialise zijn door de respectievelijke raadslieden
diverse biedingen uitgebracht op zow el de materiële als immateriële activa.
Daarbij bleek dat New co een doorstart w ilde maken en ertoe bereid w as
personeel over te nemen, alsmede het immaterieel actief in de vorm van
goodw ill en onderhanden w erk, de intellectuele eigendomsrechten en de
debiteuren.
W at dit laatste betreft heeft de Rabobank als pandhouder reeds spoedig te
kennen gegeven zelf de incasso daarvan ter hand te w illen nemen zodat de
debiteurenportefeuille geen onderdeel meer uitmaakte van de over te nemen
activa.
Van Materialise moest gaandew eg blijken dat zij geen doorstart als zodanig
voornemens w as te realiseren.
Materialise zou uiteindelijk louter de inventaris w illen overnemen, eigendom
van Chemelot Research Facilities B.V., die bij curanda in gebruik w as op basis
van een koopovereenkomst met eigendomsvoorbehoud.
Materialise zou dus geen personeel overnemen, en evenmin de overige
materiële en immateriële activa.
New co bood uiteindelijk € 225.000,-- voor de goodw ill/onderhanden w erk, de
IE-rechten en de inventaris (met voorraad) en zou in het kader van de
doorstart 7 w erknemers overnemen.
Materialise heeft aangeboden voor de Chemelot-inventaris € 482.000,-- te
w illen voldoen en een separate boedelbijdrage van € 10.000,--.
Ale hierboven genoemde bedragen zijn exclusief BTW .
De biedingen met bijbehorende taxatierapporten e.d. zijn op 18 juni 2021 door
de curator voorgelegd aan de rechter-commissaris.
De curator heeft daarbij verzocht de bieding van New co te honoreren nu deze
beduidend aantrekkelijker is voor de boedel dan de bieding van Materialise.
De rechter-commissaris heeft op genoemde datum goedkeuring verleend aan
een doorstart door New co.
De formalisering daarvan zal spoedig plaatsvinden in de vorm van een
activaovereenkomst w aarin de gebruikelijke bedingen zijn opgenomen.
Inzake de financiële afw ikkeling is opgenomen dat de opbrengst van de
inventaris ad € 60.000,-- voorshands aan de boedel toekomt in verband met
het bodem(voor)recht van de fiscus op deze zaken.

De opbrengst van de IE-rechten van Xilloc Medical B.V. ad € 80.000,-- komt toe
aan de Rabobank als pandhouder onder aftrek van de overeengekomen
boedelbijdrage ad 10%, derhalve € 8.000,--.
Inzake de goodw ill en onderhanden w erk heeft in goed onderling overleg met
de Rabobank een verdeling plaatsgevonden in de vorm van € 15.000,-- voor de
bank en € 10.000,-- voor de boedel.
Deze verdeling hangt samen met de onderverdeling tussen belichaamde en
onbelichaamde goodw ill die w el/niet vatbaar is voor verpanding.
Afzonderlijke vermelding verdient dat voor de IE-rechten van Xilloc Nexus B.V.
door New co € 60.000,-- is geboden.
Dit betreft het zgn. OTN-patent.
Hierop rust een eerste pandrecht van Harran Holding B.V.
Harran Holding B.V. heeft zich nog niet uitgesproken over goedkeuring aan
verkoop voor
€ 60.000,-- minus een boedelbijdrage van 10%, derhalve € 6.000,--.
Een subsidiaire optie is dat het OTN-patent met behoud van het pandrecht
w ordt verkocht aan New co voor een symbolisch bedrag van € 1,--.
Deze kw estie is nog voorw erp van nader overleg.

Spoedig na het finaliseren van de afspraken met Xilloc Holding B.V. (New co) is
het ook gekomen tot overeenstemming met Harrann Holding B.V. voor w at
betreft de boedelbijdrage.
Harrann Holding B.V. w ilde niet meer dan € 4.500,-- exclusief BTW ter zake
voldoen.
New co heeft zich vervolgens bereid verklaard deze aan te vullen met een
bedrag van € 1.500,-- voor de door de curator gedane inspanningen inzake de
onderhandelingen met Harrann Holding B.V. als pandhouder.
Daarmee kw am de boedelbijdrage op het gebruikelijke percentage van 10%
van de koopsom, derhalve op € 6.000,--.
Dit w erd ook vastgelegd in de activaovereenkomst.
Deze w erd op 28 juni 2021 ondertekend door de curator namens de boedel en
de heren M.M.A. Beerens en E.M.C.J. W ijckmans namens Xilloc Holding B.V.
(New co).
Vanaf deze datum is Xilloc Holding B.V. doorgestart met de activiteiten van
voorheen Xilloc Medical B.V. en Xilloc Nexus B.V.
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6.5 Verantwoording
Deze kan op het moment van het uitbrengen van dit verslag nog niet
plaatsvinden.
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Verw ezen w ordt naar de beschrijving sub 6.4 hierboven en het overzicht van
de gerealiseerde opbrengsten hieronder sub 6.6., alsmede het tussentijds
financieel verslag, dat als bijlage is toegevoegd.
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6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 78.000,00
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Toelichting
De opbrengst van de activatransactie voor de boedel zal zijn als volgt:
- € 60.000,-- opbrengst inventaris
- € 8.000,-- boedelbijdrage IE-rechten
- € 10.000,-- goodw ill/ohw
- opbrengst OTN-patent PM
Totaal € 78.000,-- + PM
NB: dit betreft Xilloc Medical BV en Xilloc Nexus BV gezamenlijk.
€ 70.000,00
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Toelichting
De opbrengst van de verkopen is opgebouw d als volgt:
€ 60.000,-- opbrengst inventaris;
€ 10.000,-- opbrengst goodw ill.
Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat het voltooien van de lopende
opdrachten en het onderhanden w erk € 57.574,28 heeft opgebracht.
Voornoemde bedragen hebben betrekking op zow el Xilloc Medical B.V. als Xilloc
Nexus B.V.
€ 20.756,40
Toelichting
Als uitvloeisel van het voltooien van de lopende opdrachten en het
onderhanden w erk zijn alsnog aanspraken gerealiseerd op subsidiebedragen
ad € 1.779,-- (RVO-project ESTAR), € 5.465,73 (Universiteit Maastricht - EFRO)
en € 13.511,67 (Chemelot – project BEAM-NL).
Hiertoe heeft de nodige correspondentie en gegevensuitw isseling
plaatsgevonden, alsmede onderzoek van de administratie.
Genoemde bedragen w erden vervolgens op respectievelijk 18 november, 10
en 22 december 2021 bijgeschreven op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 8.000,00
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Toelichting
Zoals reeds gemeld w erd met de Rabobank overeengekomen dat conform de
separatistenregeling een boedelbijdrage van 10% zal w orden voldaan over de
opbrengst van de IE-rechten, derhalve € 8.000,--.

€ 16.625,00
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Toelichting
De navolgende boedelbijdragen zijn ontvangen:
boedelbijdrage IE-rechten € 9.680,00
boedelbijdrage Harrann Holding B.V. € 5.445,00
boedelbijdrage Xilloc Holding B.V. (New co) € 1.500,00
Totaal

€ 16.625,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, onderzoek
projecten en onderhanden w erk, overleg met de Rabobank, overleg met de
bestuurder en interim- manager, telefonische en schriftelijke contacten e.d.
Voorts heeft substantiële tijdsbesteding moeten plaatsvinden vanw ege
contacten met opkopers en andere overnamekandidaten.
Met de mogelijk doorstartende partijen w erden voorshands algemene
gegevens uitgew isseld.
De overgebleven gegadigden hebben vervolgens een NDA ondertekend,
w aarna alle relevante gegevens uit de data-room van curanda w erden
toegezonden, deels met nadere toelichting.
Er zijn onderhandelingen gevoerd met de beide overgebleven kandidaten die
gedurende het proces elk een drietal biedingen hebben uitgebracht.
De finale biedingen zijn voorgelegd aan de rechter-commissaris en na
goedkeuring w erd een concept activaovereenkomst opgesteld, die vervolgens
nader w erd afgestemd met New co.
Omtrent de inhoud en de bijlagen van de activaovereenkomst heeft mede
ruggenspraak plaatsgevonden met de pandhouder, de Rabobank.
Op het moment van het publiceren van dit verslag is nog niet gekomen tot
ondertekening van de activaovereenkomst.
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Voltooiing van de w erkzaamheden verbonden aan de doorstart, w aaronder
definitieve afstemming van de inhoud van de activaovereenkomst, de
afspraken met de Rabobank en Harrann Holding B.V. als pandhouders,
afw ikkeling van de huurovereenkomst met Chemelot Campus Vastgoed B.V.,
overleg over nadere formalisering in verband met de overdracht van IErechten, en dergelijke.
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Schriftelijke en telefonische contacten met de RVO, UM Maastricht en
penvoerders, onderzoek administratie, correspondentie met de bestuurder
c.q. interim-manager, validering, e.d.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden inzake nakoming van de
boekhoudplicht.
Hiermee zal in de eerstvolgende verslagperiode een aanvang w orden
gemaakt.
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Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek inzake naleving van de
boekhoudplicht.
Ofschoon er nog geen definitieve bevindingen voorliggen bestaat alleszins de
indruk dat de boekhouding en administratie naar behoren zijn gevoerd en
voldoende inzicht verschaffen in de rechten en verplichtingen van de
rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:10 BW .
Het onderzoek zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet en zo
mogelijk w orden afgerond.
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Het onderzoek inzake naleving van de boekhoudplicht w erd gedurende de 3e
verslagperiode afgerond.
De curator is tot de bevinding gekomen dat de boekhouding en administratie
naar behoren zijn gevoerd en voldoende inzicht verschaffen in de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:10 BW .
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst opgestelde jaarrekening van de gefailleerde vennootschappen
betreft het boekjaar 2019.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, behoudens 2018.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen tot en met 2019 zijn - naar verluidt - goedgekeurd.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte blijkt dat de geplaatste aandelen door de oprichter zijn
volgestort in geld en dat aan de akte zijn gehecht verklaringen als bedoeld in
de w et.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid c.q. de
taakvervulling door het bestuur.
W el heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de recente
jaarrekeningen, w aarbij vooral aandacht is besteed aan de investeringen en
de rekening-courant verhoudingen.
In de komende verslagperiode(n) zal dit onderzoek w orden voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is voortgezet.
Dit heeft geleid tot het formuleren van een aantal vragen betreffende de
voorlopige cijfers 2020, de activa en de passiva.
Een en ander is neergelegd in een uitvoerig memo van de curator w aarin
onder verw ijzing naar een aantal “screen-shots” de betreffende vragen met
het verzoek om een toelichting zijn geformuleerd.
Daarbij w erd gevoegd een overzicht van mutaties op de bankrekening(en)
w aarin opgenomen enerzijds inkomsten vanuit betalingen door het LIOF, UW V
en RVO, en anderzijds betalingen aan Xilloc B.V., Xilloc Nexus B.V. en OKLIM
Management, w aarop een nadere toelichting w enselijk w erd geoordeeld.
Daarop heeft een bespreking plaatsgevonden met de heer W ijckmans en
mevrouw Heinen, respectievelijk de interimmanager en administratrice.
Daarbij zijn de gestelde vragen grotendeels beantw oord en w erd nadien ook
desgevraagd nadere toelichting verstrekt, mede aan de hand van
toegezonden documenten.
Dat is ook geschied naar aanleiding van een aantal specifieke vragen die de
curator nog heeft voorgelegd aan de heer Beerens.
Het onderzoek w ordt in de komende verslagperiode voortgezet en zal dan
w ellicht ook kunnen w orden afgerond.
Nee
Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is voortgezet.
In de verslagperiode w erden desgevraagd nog nadere financiële informatie
en toelichtingen verstrekt op vragen van de curator inzake in de administratie
aangetroffen mutaties. Hieromtrent is met name gecorrespondeerd met de
voormalig bestuurder.
Behoudens nieuw e of andere inzichten mag geconcludeerd w orden dat geen
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
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24-09-2021
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24-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar mogelijk verplicht c.q.
onverplichte transacties die als paulianeus zouden kunnen w orden
aangemerkt en door de curator kunnen w orden vernietigd.
Hiermee zal in de komende verslagperiode een aanvang w orden gemaakt.
In onderzoek

24-09-2021
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Toelichting
Op basis van de huidige inzichten afkomstig uit het onderzoek van de
administratie moet het er voor gehouden w orden dat géén sprake is van
mogelijk verplicht c.q. onverplichte transacties die als paulianeus zouden
kunnen w orden aangemerkt.
W ellicht dat na afloop van de komende verslagperiode definitieve bevindingen
hieromtrent zullen voorliggen.
Nee

24-12-2021
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Toelichting
Ook het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties w erd gedurende
de 3e verslagperiode afgerond.
De curator is tot de bevinding gekomen dat hiervan geen sprake is gew eest.
Het onderzoek hieromtrent kan thans als afgerond w orden beschouw d.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, eerste onderzoek administratie en jaarrekeningen,
zekerheidsstukken, overeenkomsten e.d.

25-06-2021
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Voortzetting onderzoek administratie en jaarrekeningen, formulering vragen,
opstellen memo, diverse besprekingen, gegevensuitw isseling, en dergelijke.

24-09-2021
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Voortzetting en afronding van de diverse onderzoeken aan de hand van de
ontvangen informatie en toelichtingen van de voormalig bestuurder en
interim-manager.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting

25-06-2021
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Er zijn nog geen boedelvorderingen ter verificatie aangemeld doch deze dienen
zich aan in de vorm van vorderingen van het UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling en van de
verhuurder Chemelot Campus Vastgoed B.V. voor w at betreft de verschuldigde
huurpenningen vanaf faillissementsdatum.
€ 0,00

24-09-2021
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot indiening van boedelvorderingen door het UW V
en/of Chemelot Campus Vastgoed B.V.
€ 86.018,09

24-12-2021
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Toelichting
In de 3e verslagperiode heeft het UW V de boedelvorderingen ter verificatie
aangemeld uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen op basis van de
loongarantieregeling.
Het betreft een totaalbedrag ad € 86.018,09, opgebouw d als volgt:
€ 40.098,51 doorgew erkt voor curator
€ 35.979,32 loonvordering ex art 66 lid 1 W W
€ 6.656,63 premie w g-deel SV ex art 66 lid 3 W W
€ 3.283,63 pensioenpremie ex art 66 lid 2 W W
Chemelot Campus Vastgoed B.V. heeft (nog) geen boedelvordering
aangemeld uit hoofde van verschuldigde huurpenningen vanaf
faillissementsdatum.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 167.792,00
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering ten bedrage van € 167.792,-- in totaal ter
verificatie aangemeld.
Het betreft aanslagen loonheffingen over de periode mei 2020 t/m maart 2021.
€ 185.123,00

24-09-2021
2

Toelichting
Gedurende de 2e verslagperiode zijn nog aanvullend vorderingen ter verificatie
aangemeld ten gevolge w aarvan deze € 185.123,-- bedragen.
Het betreft aanslagen loonheffingen over de periode mei 2020 t/m mei 2021,
alsmede omzetbelasting 2e kw artaal 2021.
€ 185.491,00
Toelichting
In de 3e verslagperiode w erd nog een vordering uit hoofde van
verschuldigde motorrijtuigenbelasting ad € 368,-- ter verificatie aangemeld,
w aarmee de totale preferente vordering van de fiscus thans € 185.491,-beloopt.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-06-2021
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot indiening van de preferente vordering van het
UW V uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.
€ 0,00

24-09-2021
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot indiening van de preferente vordering van het
UW V uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.
€ 69.578,27

24-12-2021
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Toelichting
In de 3e verslagperiode heeft het UW V haar preferente vordering ter
verificatie aangemeld uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen op
basis van de loongarantieregeling.
Deze beloopt € 69.578,27 en is samengesteld als volgt:
€ 58.216,62 loonvordering ex art 66 lid 1 W W (preferent ex art 3:288 sub e
WW)
€ 11.361,65 premie w g-deel SW ex art 66 lid 3 W W (van gelijke rangorde als
de fiscus)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.403,14
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Toelichting
Voorts hebben 7 w erknemers preferente loonvorderingen aangemeld omdat
de loongarantieregeling niet de volledige vakantiegeldaanspraken dekt.
Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.403,14 in totaal.
Dit bedrag kan nog w ijzigen.
€ 2.859,28
Toelichting
Inmiddels hebben 8 ex-w erknemers preferente loonvorderingen aangemeld uit
hoofde van onvoldaan gebleven vakantiegeld, zodat deze thans in totaal
belopen € 2.859,28.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

25-06-2021
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Toelichting
Tot en met de eerste verslagperiode hebben 27 concurrente crediteuren hun
vorderingen op uitnodiging van de curator aangemeld.
Het laat zich aanzien dat dit aantal nog enigszins zal toenemen.
31

24-09-2021
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Toelichting
Conform de uitgesproken verw achting is het aantal concurrente crediteuren
licht toegenomen.
33

24-12-2021
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Toelichting
Het aantal concurrente crediteuren is in de verslagperiode licht toegenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.547.803,34
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Toelichting
Tot en met de eerste verslagperiode hebben concurrente crediteuren hun
vorderingen aangemeld tot een bedrag van € 3.547.803,34.
Dit bedrag zal w ellicht nog w ijzigen.
€ 3.533.653,69
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Toelichting
Ten aanzien van enkele ingediende vorderingen hebben correcties moeten
plaatsvinden w aardoor het totaalbedrag enigszins is afgenomen
niettegenstaande het feit dat het aantal concurrente crediteuren licht toenam.
€ 2.111.101,18
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Toelichting
De significante verlaging van het bedrag van de concurrente crediteuren is
geheel toe te schrijven aan de substantieel verminderde vordering van de
Rabobank ten gevolge van uitw inning van de diverse zekerheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omtrent de w ijze van afw ikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in
het huidige stadium nog geen mededelingen w orden gedaan.

25-06-2021
1

Op basis van de huidige inzichten is de verw achting dat het faillissement te
zijner tijd zal moeten w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.
Na voldoening van het salaris en de verschotten van de curator zal er nog
slechts ruimte zijn voor voldoening van een deel van de boedelvordering van
het UW V.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, aanschrijving van
alle bekende (handels)crediteuren, de banken, de fiscus, en dergelijke.
Tevens zijn de lijsten van voorlopige erkende schuldvorderingen opgemaakt.
De ingediende vorderingen zijn getoetst aan de administratie met verzending
van bevestigingen inzake de indiening en plaatsing op de betreffende lijsten.
Jegens de fiscus is zorggedragen voor invulling en toezending van de
vragenlijst en overige formulieren.
Tenslotte w aren er schriftelijke en telefonische contacten met de diverse
handelscrediteuren.
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Telefonische en schriftelijke contacten met de crediteuren, alsmede met de
interimmanager en de administratrice, toetsing vorderingen/facturen aan de
administratie, het verzenden van bevestigingsbrieven, aanpassen van de
diverse lijsten, en dergelijke.
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Telefonische en schriftelijke contacten met het UW V, de belastingdienst, de
Rabobank, de handelscrediteuren, alsmede aanpassing van de diverse
lijsten.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, overleg met de bestuurder.

10. Overig
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10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten
op:
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afw ikkeling activatransactie;
afw ikkeling (duur)overeenkomsten;
afw ikkeling verzekeringsdossier;
onderzoek boekhoudplicht;
onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties;
onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
onderzoek investeringen en rekening-courantverhoudingen;
afw ikkeling jegens de fiscus en UW V;
PM
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de:
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afronding onderzoek boekhoudplicht;
voortzetting onderzoek mogelijk paulianeuze transacties;
voortzetting onderzoek mogelijk bestuurdersaansprakelijkheid;
voortzetting onderzoek investeringen en rekening-courantverhoudingen;
afw ikkeling jegens de fiscus en het UW V;
PM.
De onderzoeken inzake nakoming van de boekhoudplicht, mogelijk
paulianeuze transacties en bestuurdersaansprakelijkheid zijn afgerond.
Er dient enkel nog enig onderzoek plaats te vinden inzake de investeringen
en de rekening- courantverhoudingen.
Tenslotte resteert de afw ikkeling jegens de fiscus inzake de door de boedel
af te dragen c.q. terug te vragen omzetbelasting.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken w orden gedaan.
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Het laat zich aanzien dat het faillissement in de loop van 2022 kan w orden
afgew ikkeld.

24-12-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie.
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Bijlagen
Bijlagen

