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Algemene gegevens
Naam onderneming
Endostim BV

10-12-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Endostim BV, nader te noemen de vennootschap, is
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende op het adres
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen. De vennootschap is opgericht op 1 juli
2011. Volgens de gegevens in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel heeft zij als activiteit markt- en opinieonderzoek.
Enig aandeelhouder van de vennootschap is Endostim Inc., gevestigd 4041
Forest Park Avenue, Suite 127 Saint Louis Missouri, USA. Deze vennootschap is
op dezelfde datum opgericht, te w eten 1 juli 2011.
Endostim Inc. heeft een medisch implantaat ontw ikkeld, te w eten een Low er
Esophageal Sphincter Stimulation System, ofw el een apparaat dat moet
voorkomen dat maagzuur in de slokdarm terecht komt.

10-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap is opgericht om het door Endostim Inc. ontw ikkelde
implantaat te introduceren en te verkopen op de Europese markt. In zoverre
zijn haar activiteiten dus ruimer dan de statutaire omschrijving.

Financiële gegevens

10-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 3.988.000,00

€ 49.558,00

€ 442.051,00

2018

€ 4.195.000,00

€ 11.211,00

€ 606.083,00

2016

€ 2.910.000,00

€ 37.897,00

€ 1.652.453,00

2019

€ 2.120.000,00

€ 9.098,00

€ 608.607,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2019 betreffende periode tot en met 31
oktober 2019. De financiële gegevens over de jaren 2016 t/m 2018 zijn
afkomstig uit de aangiften vennootschapsbelasting van de vennootschap,
verzorgd door EY (Ernst & Young).

10-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

Boedelsaldo

10-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 138.827,52

10-12-2019
1

€ 184.265,62

05-03-2020
2

€ 145.419,81

09-06-2020
3

€ 148.083,62

11-09-2020
4

€ 148.083,62

18-12-2020
5

€ 148.083,62

23-03-2021
6

€ 148.083,62

30-09-2021
7

€ 148.025,02

28-04-2022
8

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is er creditrente door ABN AMRO Bank NV in
rekening gebracht.

€ 147.984,89
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is creditrente door ABN AMRO Bank NV in
rekening gebracht.

Verslagperiode

14-06-2022
9

Verslagperiode
van
19-11-2019

10-12-2019
1

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

05-03-2020
2

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

09-06-2020
3

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020

11-09-2020
4

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

18-12-2020
5

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

23-03-2021
6

t/m
21-3-2021
van
23-3-2021

30-09-2021
7

t/m
29-9-2021
van
30-9-2021

28-04-2022
8

t/m
28-4-2022
van
28-4-2022
t/m
14-6-2022

Bestede uren

14-06-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 6 min

2

73 uur 12 min

3

25 uur 24 min

4

6 uur 48 min

5

9 uur 24 min

6

11 uur 30 min

7

38 uur 54 min

8

10 uur 48 min

9

6 uur 30 min

totaal

235 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement van de vennootschap is voorafgegaan door een voorlopige
surséance van betaling (surséancenummer C/13/19/30 S), uitgesproken door
de rechtbank Amsterdam op 19 november 2019. De rechtbank heeft tot
bew indvoerder benoemd mr. J.A. Mulder, voornoemd, kantoorhoudende te
Nijmegen. Mr. E. Schippers van de rechtbank Gelderland is toen benoemd tot
rechter-commissaris.
Op verzoek van bew indvoerder is de voorlopige surséance van betaling bij
beschikking van de rechtbank Gelderland van 27 november 2019 omgezet in
faillissement. Bew indvoerder w as bij zijn verzoek tot de conclusie gekomen dat
voortzetting van de surséance van betaling geen zin had, omdat niet het
vooruitzicht bestond dat een bevredigende regeling met de crediteuren van de
vennootschap zou kunnen w orden bereikt. Bew indvoerder is toen door de
rechtbank Gelderland aangesteld als curator. De rechter-commissaris is in
functie gebleven.
In de periode van surséance van betaling en de daarop volgende
faillissementsperiode heeft bew indvoerder/curator uitgebreide
intakegesprekken gevoerd met medew erkers van de vennootschap in
Nijmegen en in Duitsland. Voorts is veel aandacht besteed aan het ontslag van
de 14 personeelsleden in Nederland, Duitsland en Zw itserland en alle
bijbehorende w erkzaamheden. Daarover zal hieronder nader w orden
gerapporteerd.
Tenslotte is een begin gemaakt met een onderzoek naar een mogelijke
doorstart van de onderneming.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is veel aandacht besteed aan de beëindiging
van de arbeidsovereenkomsten van de Nederlandse, Duitse en Zw itserse
w erknemers. Regelmatig overleg heeft plaatsgehad met de namens de boedel
ingeschakelde advocaat D. Pauls van Klaas und Kollegen in Krefeld. Voorts zijn
inspanningen verricht om in contact te komen met de Amerikaanse Liquidator
van moedermaatschappij Endostim Inc..

05-03-2020
2

Daarnaast is tijd besteed aan verkoop middels veiling van de
kantoorinventaris, het veiligstellen van allerlei documenten en ontruiming van
de gehuurde kantoorruimten op het terrein van de Radboud Universiteit in
Nijmegen.
Tenslotte is aandacht besteed aan incasso van vorderingen, beëindiging van

verzekeringen en contacten met Duitse artsen en ziekenhuizen, die zich
zorgen maken over de continuïteit van het Endostim product.
In de afgelopen verslagperiode is veel aandacht besteed aan de door de
w erknemers ingediende boedelvorderingen. Daarnaast is tijd besteed aan de
veiling van de activa en de afw ikkeling van de huurovereenkomst.

09-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan de door de
w erknemers ingediende boedelvorderingen en de afw ikkeling van de veiling.

11-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan correspondentie
met diverse crediteuren en het beoordelen van vorderingen.

18-12-2020
5

verslag 6:
Ook de afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan
correspondentie met diverse crediteuren en het beoordelen van vorderingen.

23-03-2021
6

Verslag 7:
De afgelopen verslagperiode is de meeste tijd besteed aan correspondentie
met de hoog preferente crediteuren teneinde duidelijkheid te verkrijgen over
de omvang van deze vorderingen. Dit om dat de verw achting is dat de hoog
preferente crediteuren gedeeltelijk kunnen w orden voldaan.

30-09-2021
7

Verslag 8:
In de afgelopen verslagperiode heeft de kantoorgenoot van de curator de
vorderingen van diverse (buitenlandse) crediteuren in kaart gebracht. Het gaat
met name om vorderingen van door buitenlandse w erknemers ingediende
vorderingen. Er is verder een discussie met een van de oud-w erknemers over
de hoogte van de door hem ingediende boedelvordering.

28-04-2022
8

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het corresponderen met
(de advocaat van) een oud-w erknemer over de hoogte van zijn
boedelvordering. Curator heeft uiteindelijk overeenstemming bereikt over de
hoogte van de boedelvordering met de (de advocaat van de) oudw erknemer. Voorts heeft curator contact gehad met het Agentur fur Arbeit.
Curator heeft verder besteed aan overleg met de belastingdienst om de
hoogte van de vorderingen van de belastingdienst vast te stellen.

14-06-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van de vennootschap zijn moedervennootschap Endostim Inc.,
gevestigd in Saint Louis, Missouri, maar feitelijk kantoorhoudende in Dallas,
Texas, USA en mevrouw Kimberley Ann Pinson, w onend in Dallas, Texas. Zoals
hierboven al aangegeven, functioneerde de Nederlandse vennootschap als
marketing- en verkooporganisatie van het door Endostim Inc. ontw ikkelde
implantaat ten behoeve van de Europese markt. In het kantoor in Nijmegen
w erkten drie medew erkers, een officemanager, een qualitymanager en een
director operations. Voorts w erkten in Duitsland, verspreid over het hele land,
vanuit hun respectievelijke w oonadressen, een tiental medew erkers ten
behoeve van de verkoop en promotie van het product in de medische w ereld

10-12-2019
1

en ondersteuning van artsen die het implantaat in patiënten inbrachten.
Tenslotte w erkte één medew erker in Zw itserland ten behoeve van de
Zw itserse markt.

1.2 Lopende procedures
Voor zover op de huidige verslagdatum bekend, zijn er geen procedures
aanhangig tegens of namens de vennootschap.

10-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd. Onderzocht w ordt of en in
hoeverre deze kunnen w orden opgezegd. Voorzichtigheid w ordt betracht in
verband met mogelijke aansprakelijkheidsrisico's.

10-12-2019
1

In de verslagperiode zijn lopende verzekeringen opgezegd. Gebleken is dat de
gefailleerde vennootschap geen productaansprakelijkheidsverzekering had ter
dekking van de risico's van het Endostim product. Dit is ook verklaarbaar omdat
het Endostim product eigendom is van de Amerikaanse vennootschap Endostim
Inc. en de Nederlandse vennootschap slechts fungeerde als verkoopkantoor.
Het opzeggen van de verzekeringen heeft geleid tot een kleine
premierestitutie. Deze is inmiddels uitgekeerd aan de boedel.

05-03-2020
2

1.4 Huur
De vennootschap huurt het kantoorpand aan het Toernooiveld 300 te
Nijmegen, gelegen op het terrein van de Radboud Universiteit. De
huurovereenkomst is inmiddels opgezegd tegen 1 maart 2020.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft regelmatig overleg plaatsgehad met de
verhuurder Campus BV, onderdeel van de Radboud Universiteit. Het overleg
betrof ondermeer ontruiming van de gehuurde kantoorruimten en tijdige
oplevering daarvan, omdat met ingang van 1 maart jl. een nieuw e
huurovereenkomst voor deze ruimten kon w orden afgesloten.
Op de huidige verslagdatum zijn de ruimten leeg en opgeleverd. Met de
verhuurder is overeenstemming bereikt over een bescheiden
schadevergoeding door de boedel in verband met het niet kunnen inleveren
van alle uitgegeven sleutels van de gehuurde ruimten. Afw ikkeling daarvan zal
in de komende verslagperiode plaatsvinden.

05-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is de ontstane schade aan de verhuurder
vergoed. Daarnaast heeft de boedel nog enige restitutie ontvangen w egens
aan de verhuurder vooruitbetaalde energiekosten. Het onderw erp huur is
daarmee afgew ikkeld.

09-06-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het implantaat verkeerde in de afgelopen jaren in de ontw ikkelfase. Uitvoerige
tests zijn uitgevoerd en medische data zijn verzameld, teneinde goedkeuring
voor gebruik van het implantaat te verkrijgen van de Food and Drug
Administration (FDA), zodat het implantaat kon w orden verkocht op de
Amerikaanse markt. Tegelijkertijd is ten behoeve van de Europese markt een
CE Certificate aangevraagd. Dit Certificate is verkregen in april 2013 en daarna
gereviseerd in november 2017, w aarmee het implantaat w erd toegelaten op
de Duitse en Zw itserse markt.
Een FDA goedkeuring is echter uiteindelijk niet verkregen. Naar curator heeft
begrepen is dit in de loop van 2019 duidelijk gew orden. De oorzaak zou zijn
gelegen in de omstandigheid dat tijdens de testfase op enig moment
verkeerde metingen zouden zijn gedaan. Endostim Inc. heeft toen overleg
gevoerd met de FDA over herstel van de foutieve metingen, maar dit zou
gepaard gaan met dermate hoge extra investeringen dat de investeerders
achter Endostim Inc. hebben besloten om niet langer voort te gaan op de
ingeslagen w eg en over te gaan tot liquidatie van de onderneming.

10-12-2019
1

In dat kader hebben de aandeelhouders van Endostim Inc. op 22 oktober 2019
een besluit genomen tot liquidatie van de vennootschap in een zogenaamde
Action by Unanimous W ritten Consent of the Board of Directors of Endostim Inc.
Op grond van de w etgeving van de staat Delaw are is een aparte
vennootschap opgericht, geheten Endostim (ABC) LLC, w aarbij de letters ABC
staan voor Assignment for the Benefit of Creditors. De vennootschap heeft ten
doel om alle activa te verkopen en de opbrengsten te doen toekomen aan de
crediteuren. Tevens is in dit kader een Plan of Liquidation vastgesteld en is een
Liquidation Agent benoemd, te w eten Michael Hogan.
De Liquidation Agent heeft vervolgens op 14 november 2019 een besluit
genomen tot het aanvragen van voorlopige surséance van betaling van de
Nederlandse vennootschap. Deze aanvraag is behandeling genomen door de
rechtbank Amsterdam en vervolgens is op 19 november jl. de voorlopige
surséance van betaling uitgesproken.
In de afgelopen verslagperiode zijn geen nieuw e inzichten verkregen ten
aanzien van de oorzaak van het faillissement. Pogingen zijn gedaan om in
contact te treden met de Amerikaanse Liquidator, maar deze pogingen hebben
niet tot enig resultaat geleid.

05-03-2020
2

Ook in de afgelopen verslagperiode is het curator niet gelukt om in contact te
treden met de Amerikaanse Liquidator. Ten aanzien van de oorzaak van het
faillissement zijn dan ook geen nieuw e inzichten verkregen.

09-06-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

10-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

10-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-11-2019

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Tijdens de intakegesprekken met de officemanager in het kantoor in Nijmegen
is gebleken dat de arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn gesloten
onder toepassing van diverse rechtsstelsels. De arbeidsovereenkomsten met
de drie in Nijmegen w erkzame medew erkers zijn gesloten volgens Nederlands
recht. De arbeidsovereenkomsten met de 10 Duitse w erknemers zijn gesloten
volgens Duits recht en de arbeidsovereenkomst met de w erknemer in
Zw itserland is gesloten volgens Zw itsers recht. Curator heeft allereerst het
UW V ingeschakeld ten behoeve van de drie medew erkers in Nijmegen. Het
UW V heeft inmiddels de intake verzorgd. Nadat curator de
arbeidsovereenkomsten van de Duitse en Zw itserse w erknemers had
opgezegd, is gebleken dat de opzegging niet voldeed aan de regels van Duits
en Zw itsers recht. Curator heeft zich daarop laten voorlichten door een
medew erker van het Arbeitsamt in Goch en aldaar bleek dat meer complicaties
zijn te verw achten. Vervolgens is besloten om een Duitse advocaat in te
schakelen, gespecialiseerd in arbeids- en insolventierecht. Curator heeft aan
deze advocaat, de heer D. Pauls van Klaas und Kollegen te Krefeld, opdracht
gegeven om de opzegging van de Duitse arbeidsovereenkomsten te corrigeren
c.q. aan te vullen. Dit is op de huidige verslagdatum inmiddels geschied. De
heer Pauls zal curator verder begeleiden en adviseren in het kader van de
afw ikkeling van de Duitse arbeidsovereenkomsten. Met de Zw itserse
w erknemer w ordt gecorrespondeerd over een rechtmatige beëindiging van
diens arbeidsovereenkomst.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft nog regelmatig overleg plaatsgehad met
de Duitse advocaat D. Pauls van Klaas und Kollegen in Krefeld. Deze heeft op
verzoek van en namens curator aan de Duitse w erknemers een nieuw e
opzegging van de arbeidsovereenkomst verzorgd. Dit w as noodzakelijk omdat
de opzegging door curator volgens Duits recht niet rechtsgeldig w as. In de
meeste gevallen is daarna - naar Duits recht - de arbeidsovereenkomst
geëindigd op 31 januari 2020. De w erknemers hebben bij het bevoegde
Arbeitsamt een w erkloosheidsuitkering aangevraagd. Een enkele w erknemer
heeft een procedure aangespannen tegen curator bij het Arbeitsgericht Kassel.
In deze procedure heeft de heer Pauls de belangen van de boedel behartigd
en een minnelijke regeling getroffen met de betreffende w erknemer,
inhoudende de afgifte van een positief getuigschrift. De procedure is inmiddels
geroyeerd.
Enkele w erknemers hebben vorderingen ingediend bij curator inzake
verschuldigd loon over een periode voorafgaand aan het faillissement en de w ederom naar Duits recht - opzegtermijn tot en met 31 januari 2020. Curator
heeft deze vorderingen voorlopig in beraad gehouden. Curator heeft zich
daarna op het standpunt gesteld dat het faillissement van Endostim BV naar
Nederlands recht w ordt afgew ikkeld en dat dus op grond van artikel 40

05-03-2020
2

Faillissementsw et de geldige opzegtermijn w ordt vastgesteld op 6 w eken. Dit
zal inhouden dat de boedelvorderingen van de w erknemers betrekking hebben
op de periode vanaf 29 november 2019 - de datum van opzegging door curator
- tot en met 10 januari 2020. De heer Pauls heeft de Duitse en Zw itserse
w erknemers hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Aan hen is verzocht om
een gespecificeerde vordering bij curator in te dienen, w aarbij als
boedelvordering zal w orden erkend de loonaanspraken over de periode vanaf
29 november 2019 tot en met 10 januari 2020 en de overige vorderingen van
de w erknemers zullen w orden beschouw d als laag preferent ingevolge artikel
3:288 BW . Voorts is aan de w erknemers gevraagd om een bericht te zenden
aan het bevoegde Arbeitsamt, dat een w erkloosheidsuitkering heeft
uitgekeerd aan de w erknemers en het betreffende Arbeitsamt op de hoogte te
stellen dat een aanspraak op vergoeding uit de boedel bestaat w egens het
uitgekeerde w erkloosheidsgeld. De w erknemers zullen het betreffende
Arbeitsamt adviseren om een vordering bij curator in te dienen. Dit alles is
nodig omdat er in Duitsland geen overkoepelende organisatie bestaat zoals
het UW V, die centraal vorderingen verw erkt en bij de curator indient.
De laag preferente vorderingen van de w erknemers hebben derhalve
betrekking op de periode voorafgaand aan het faillissement, de periode na 10
januari 2020 tot en met de naar Duits recht geldige beëindiging tegen 31
januari 2020, bonussen w aarop men recht had volgens een door Endostim
opgestelde bonusregeling, reiskostenvergoeding etc..
De verw achting is dat in de komende verslagperiode de Duitse en Zw iterse
w erknemers gespecificeerde boedelvorderingen zullen indienen en dat tevens
boedelvorderingen zijn te verw achten van een of meerdere Arbeitsämte. Aan
de w erknemers is tenslotte meegedeeld dat, ingevolge de huidige stand van
de boedel, een percentagegew ijze uitkering op de boedelvorderingen is te
verw achten, maar dat de boedel vermoedelijk geen ruimte zal hebben om de
laag preferente vorderingen te voldoen.
In de afgelopen verslagperiode zijn door de buitenlandse w erknemers
boedelvorderingen ingediend. Een aantal vorderingen is reeds beoordeeld en
op de lijst van van boedelvorderingen geplaatst. Vooralsnog is de verw achting
dat de boedel van onvoldoende omvang zal zijn om de laag preferente
vorderingen te voldoen.

09-06-2020
3

De resterende boedelvorderingen zijn door curator beoordeeld en op de lijst
van boedelvorderingen geplaatst. De verw achting is dat de boedelvorderingen
gedeeltelijk kunnen w orden voldaan. Zie tevens onderdeel 8.1 van dit verslag.

11-09-2020
4

In de afgelopen heeft enige correspondentie plaatsgevonden met een
voormalig w erknemer.

18-12-2020
5

Verder is curator in overleg met het Agentur für Arbeit te Kassel (Duitsland).
Mogelijk zijn rechten van w erknemers overgegaan op het Agentur für Arbeit.
Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode heeft enige correspondentie plaatsgevonden
met buitenlands w erknemers. Tevens is gecorrespondeerd met het Agentur für
Arbeit te Kassel (Duitsland).

23-03-2021
6

Verslag 7:
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft enige correspondentie
plaatsgevonden met Agentur für Arbeit te Kassel (Duitsland).

30-09-2021
7

In de afgelopen verslagperiode heeft curator gebeld met Agentur fur Arbeit
om na te gaan w at de hoogte is van de uitkeringen die zij aan de oudw erknemers had gedaan en meer in het bijzonder op w elke periode deze
uitkeringen betrekking hebben.

14-06-2022
9

NB. Het Agentur fur Arbeit is vanw ege de Corona-pandemie tijdelijk
overbelast gew eest en had geen tijd om de vragen van de curator (die hij in
de vorige verslagperiodes stelde) hierover te beantw oorden.

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris in het gehuurde pand te
Nijmegen

€ 4.101,90

€ 4.101,90

kantoorinventaris in het gehuurde pand te
Nijmegen

€ 701,80

€ 701,80

kantoorinventaris in het gehuurde pand te
Nijmegen

€ 274,67

€ 274,67

kantoorinventaris in het gehuurde pand te
Nijmegen

€ 2.107,82

€ 2.107,82

totaal

€ 7.186,19

€ 7.186,19

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een eerste inspectie van de kantoorinventaris in Nijmegen heeft plaatsgehad.
Het betreft een normale inventaris, verdeeld over ongeveer 5 kamers in het
gehuurde pand.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is opdracht gegeven aan BVA Auctions om de
kantoorinventaris te veilen. Op de huidige verslagdatum heeft de veiling
plaatsgehad. Enkele items zijn niet verkocht en zullen op een volgende veiling
w orden aangeboden. Afrekening met BVA Auctions moet nog plaatsvinden.

05-03-2020
2

De kantoorinventaris is grotendeels geveild. De onverkochte items zullen in de
komende verslagperiode nogmaals w orden geveild. Bovenstaande opbrengst
is inclusief BTW . Het bedrag is nog niet volledig op de boedelrekening
bijgeschreven, dit zal in de komende verslagperiode gebeuren.

09-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de onverkochte items alsnog geveild.
Bovenstaande opbrengt betreft de opbrengst inclusief BTW . De bedragen zijn
in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening bijgeschreven.

11-09-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Onbekend is of de belastingdienst een vordering op de vennootschap heeft.
Nader bericht van de belastingdienst w ordt afgew acht.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat de fiscus een
vordering op de gefailleerde vennootschap heeft. Het bodemvoorrecht van de
fiscus is derhalve van toepassing. Overigens is er geen rechthebbende die een
pandrecht op de inventaris claimt, zodat deze kw estie niet actueel is.

05-03-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Eerste inventarisatie.

10-12-2019
1

Overleg met BVA Auctions over veiling, ontruiming van de gehuurde
kantoorruimten, veiligstellen van documenten, afvoeren van afval. Overleg met
de verhuurder, resulterend in tijdige ontruiming en oplevering van de gehuurde
ruimten.

05-03-2020
2

Overleg met BVA Auctions over de afw ikkeling van de veiling en het veilen van
de overgebleven items.

09-06-2020
3

Controle afrekeningen BVA Auctions.

11-09-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

medische implantaten

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Aan curator is meegedeeld dat de medische implantaten, die zijn aangetroffen
in het kantoorpand in Nijmegen, eigendom zouden zijn van Endostim Inc. Enig
bericht hierover van de Amerikaanse Liquidator is echter nog niet ontvangen.
Tevens zou nog een voorraad medische implantaten aanw ezig zijn bij een
logistiek bedrijf in Tilburg. Nader onderzoek w ordt gedaan. Curator zal hierover
overleg hebben met de Amerikaanse Liquidator.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft curator de medische implantaten, die zijn
aangetroffen in de kantoorruimten, veilig gesteld. Het vermoeden bestaat dat
deze implantaten zijn geretourneerd aan Endostim w egens niet functioneren
of andere klachten. Curator heeft hier verder geen onderzoek naar gedaan.
Enige correspondentie heeft plaatsgevonden met het logistiek bedrijf in
Tilburg, dat een voorraad medische implantaten beheert. Het bedrijf heeft aan
curator meegedeeld dat zij exclusief contracten hierover heeft afgesloten met
de Amerikaanse Inc.. Deze claimt ook de eigendom van alle implantaten en
curator heeft geen reden om hieraan te tw ijfelen. Overigens is de w aarde van
deze implantaten thans volstrekt onzeker omdat er, voor zover curator thans
kan overzien, geen doorstart van de onderneming zal plaatsvinden, w aardoor
de kans groot is dat de implantaten w aardeloos zijn gew orden.
Naast de implantaten die curator heeft aangetroffen in de kantoorruimten, is
een groot aantal documenten veilig gesteld. Deze documenten zijn mogelijk
van w aarde en/of van nut bij een mogelijke doorstart.

05-03-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Enige inventarisatie.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is de inventarisatie van de voorraad afgerond.
De in Nijmegen aangetroffen implantaten zijn veilig gesteld, evenals een grote
hoeveelheid documenten. De w erkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

05-03-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

CE Certificate

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Aan curator is meegedeeld dat de intellectuele eigendomsrechten op het
medisch implantaat zouden berusten bij Endostim Inc. Nader onderzoek w ordt
gedaan en curator zal hierover overleggen met de Amerikaanse Liquidator. Het
CE Certificate staat echter op naam van de vennootschap. Onderzoek w ordt
gedaan naar de overdraagbaarheid van dit Certificate.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft curator onderzoek gedaan naar
mogelijke andere activa. Zoals hierboven al aangegeven, is contact met de
Amerikaanse Liquidator niet gelukt. Op de huidige verslagdatum zijn er geen
aanw ijzingen dat de gefailleerde vennootschap nog andere activa in eigendom
heeft.
In de verslagperiode heeft enig overleg plaatsgehad met de instantie die het
CE certificate heeft uitgegeven. Nadat deze instantie had vernomen van het
faillissement, heeft zij de geldigheid van het CE certificate opgeschort in
afw achting van een mogelijke doorstart. Een termijn is gegeven, w elke
verstreek op 20 februari jl. en van een doorstart is geen sprake. Het CE
certificate heeft derhalve zijn geldigheid verloren. Deze heeft derhalve ook
geen w aarde meer.

05-03-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Enige inventarisatie.

10-12-2019
1

Enig nader onderzoek en overleg met de instantie die het CE certificate heeft
uitgegeven.

05-03-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Enkele openstaande vorderingen op
ziekenhuizen in Duitsland

€ 50.346,00

€ 50.346,00

€ 0,00

totaal

€ 50.346,00

€ 50.346,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nader onderzoek moet nog w orden gedaan naar openstaande vorderingen.
Nu de onderneming echter tot stilstand is gekomen, w aardoor geen nazorg
c.q. service meer kan w orden verleend op de implantaten, is het
onw aarschijnlijk dat nog vorderingen kunnen w orden geïncasseerd.

10-12-2019
1

In de verslagperiode konden nog enkele vorderingen op Duitse ziekenhuizen
w orden geïncasseerd. Deze zijn verantw oord in het financieel verslag.

05-03-2020
2

De laatste debiteuren hebben in de afgelopen verslagperiode betaald op de
rekening van Endostim bij KBC bank. Zie tevens onderdeel 5.1 van dit verslag.
De inning van de debiteuren is daarmee afgerond.

09-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Eerste inventarisatie.

10-12-2019
1

Onderzoek in de debiteurenportefeuille; enige correspondentie met enkele
Duitse ziekenhuizen, afronding van de incasso.

05-03-2020
2

Afronding incasso.

09-06-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2019
1

De vennootschap heeft geen kredietovereenkomst met enige bank. De
vennootschap houdt een rekening aan bij de KBC Bank. Het saldo op de
rekening op surséancedatum is eerst geblokkeerd en vervolgens overgebracht
naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

05-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is er periodiek overleg gew eest met KBC Bank.
De bank heeft binnenkomende bedragen telkens correct doorgeboekt naar de
boedelrekening. Op de huidige verslagdatum is het saldo van de rekening bij
KBC Bank nihil. De rekening w ordt nog enige tijd opengehouden, omdat
mogelijk nog enkele betalingen kunnen binnenkomen.

Toelichting vordering van bank(en)

09-06-2020
3

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er nog betalingen op de rekening bij
KBC bank binnengekomen. Deze bedragen zijn naar de boedelrekening
overgeboekt. Nu geen betalingen meer zijn te verw achten is besloten om de
de rekening te sluiten.

5.2 Leasecontracten
Met een Duitse leasemaatschappij zijn leaseovereenkomsten gesloten voor de
auto's van de w erknemers. Op surséancedatum w aren deze auto's echter al
ingenomen door de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is in het bezit
van een w aarborgsom en verrekening van openstaande bedragen zal volgen.
Curator zal verifiëren of een correcte verrekening plaatsvindt.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is nog geen aandacht besteed aan afw ikkeling
van de leaseovereenkomsten. Dit zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.

05-03-2020
2

Curator ontving de afrekening van de leasemaatschappij. De afrekening heeft
op correcte w ijze plaatsgevonden. Per saldo heeft de leasemaatschappij nog
een vordering van € 24.808,67, deze is op de crediteurenlijst geplaatst.

09-06-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Eerste inventarisatie en planning van vervolgw erkzaamheden.

10-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator zal onderzoeken of en in hoeverre de medische implantaten eigendom
zijn van Endostim Inc. en of mogelijk een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
Andere eigendomsvoorbehouden lijken op dit moment niet van toepassing te
zijn.

10-12-2019
1

Zoals hierboven al aangegeven, is gebleken dat de medische implantaten, die
op voorraad w orden gehouden in Tilburg, eigendom zijn van Endostim Inc..

05-03-2020
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

10-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

10-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2019
1

Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contacten met KBC Bank en afw ikkeling van de aldaar bestaande rekening.

10-12-2019
1

Ook in de afgelopen verslagperiode vond periodiek overleg plaats met KBC
Bank.

05-03-2020
2

Enige correspondentie met KBC Bank en controle afrekening
leasemaatschappij.

09-06-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

10-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

10-12-2019
1

6.4 Beschrijving
Curator heeft vernomen dat begin 2019 gesprekken zijn gevoerd tussen de
directie van Endostim Inc. en een of meerdere Europese ondernemingen,
teneinde te onderzoeken of een verkoop van de onderneming mogelijk w as.
Deze gesprekken zouden op niets zijn uitgelopen. Curator onderzoekt of deze
gesprekken thans hervat kunnen w orden. Daarover is overleg gaande met een
adviseur van de Amerikaanse liquidator, die dit plan steunt. Alles bevindt zich
nog echter in het beginstadium. Nadere mededelingen hierover kunnen
w orden gedaan bij gelegenheid van het volgende verslag.

10-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn nog pogingen gedaan om in contact te
komen met de Amerikaanse Liquidator. Deze pogingen zijn op niets uitgelopen.
Curator heeft enkele malen telefonisch contact gehad met een adviseur van de
Liquidator, die heeft toegezegd overleg te voeren met de Liquidator en op de
zaak terug te komen. Curator heeft echter niets meer vernomen. Curator acht
het niet verantw oord om verdere pogingen te doen om in contact te komen
met de Liquidator, aangezien dit niet in het belang is van de boedel van
Endostim BV. Deze vennootschap heeft immers niets te verkopen in het kader
van een mogelijke doorstart, nu alle activa en met name de intellectuele
eigendomsrechten op het Endostim product in handen zijn van Endostim Inc..
Nu in de afgelopen verslagperiode is gebleken dat ook het CE certificate zijn
geldigheid heeft verloren, is er des te minder aanleiding om aan deze kw estie
verder tijd en aandacht te besteden. Curator constateert echter dat dit w el
teleurstellend is voor met name de Duitse patiënten bij w ie het Endostim
product is geïmplanteerd. Vermoedelijk kan er nu geen service meer w orden
verleend op het Endostim product en daarnaast heeft curator vernomen dat de
speciale batterijen die nodig zijn voor het implantaat niet langer w orden
geproduceerd, zodat de implantaten over enige tijd niet meer w erken. Een
aantal Duitse artsen heeft hierover geklaagd bij curator en benadrukt dat het
product op zich perfect functioneert en een beroep gedaan op curator om te
onderzoeken of een doorstart toch mogelijk is. Curator heeft dit bericht
doorgezonden aan een van de oprichters van Endostim in de Verenigde
Staten, die het bedrijf al enige jaren geleden had verlaten maar die thans
poogt om het product alsnog te redden. Deze heeft toegezegd om opnieuw de
kw estie onder de aandacht van de Amerikaanse Liquidator te brengen.

05-03-2020
2

Ondanks de toezegging van een van de oprichters van Endostim heeft curator
niets meer van hem of de Amerikaanse Liquidator vernomen. Aangezien deze
kw estie niet in het belang van de boedel van Endostim BV is zal hieraan geen
aandacht en tijd meer w orden besteed. Dit behoudens het geval er nieuw e
ontw ikkelingen zijn in het belang van de boedel.

09-06-2020
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

10-12-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inleidende contacten met de adviseur van de Amerikaanse Liquidator en een
Duitse consultant die bij de gesprekken begin 2019 heeft bemiddeld.

10-12-2019
1

Pogingen om in contact te komen met de Amerikaanse Liquidator; contacten
met de adviseur van Liquidator; contacten met de oprichter van Endostim;
contacten met Duitse artsen.

05-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor zover op de huidige verslagdatum is te overzien, is voldaan aan de
boekhoudplicht. Indien daartoe aanleiding is, zal nader onderzoek w orden
gedaan.

10-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn te laat gedeponeerd. Curator zal
onderzoeken of dit aanleiding vormt tot het nemen van maatregelen.

10-12-2019
1

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn w elisw aar te laat gedeponeerd, maar er
zijn verder geen aanw ijzingen dat er sprake is van w anbeleid. De oorzaak van
het faillissement is immers gelegen in het faillissement van de Amerikaanse
Endostim Inc.. Als gevolg hiervan had Endostim BV geen bestaansrecht meer.
Curator heeft derhalve besloten om op dit punt geen verdere actie te
ondernemen.

05-03-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Nader onderzoek volgt.

10-12-2019
1

De jaarrekeningen zijn opgesteld door EY te Amsterdam in opdracht van
Endostim Inc. in de Verenigde Staten. Er is geen sprake van een
gecontroleerde jaarrekening. De accountant had een samenstellingsopdracht.

05-03-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000,--. Curator zal nog
onderzoeken of is voldaan aan de volstortingsplicht.

10-12-2019
1

De vennootschap is opgericht op 1 juli 2011 met een geplaatst en gestort
kapitaal van € 18.000,=. Op de huidige verslagdatum is er geen reden om te
veronderstellen dat niet is voldaan aan de volstortingsplicht. Een eventuele
vordering w egens het niet voldoen aan de volstortingsplicht is evenw el
verjaard. De kw estie is derhalve afgesloten.

05-03-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2019
1

Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. Mocht daartoe aanleiding zijn,
dan zal in een van de komende verslagperioden nader onderzoek w orden
gedaan en zal hierover w orden gerapporteerd.

Toelichting

05-03-2020
2

Zoals hierboven al aangegeven, is er geen reden om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-12-2019
1

Op de huidige verslagdatum is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van paulianeus handelen. Mocht daartoe aanleiding zijn,
dan zal in een van de komende verslagperioden nader onderzoek w orden
gedaan en zal hierover w orden gerapporteerd.

Toelichting

05-03-2020
2

Zoals hierboven al aangegeven, is er geen reden om te veronderstellen dat er
sprake is gew eest van paulianeus handelen. Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie.

10-12-2019
1

Enig nader onderzoek en afronding van het onderzoek.

05-03-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-12-2019
1

De faillissementskosten zullen een boedelvordering vormen. Voorts is een
boedelvordering te verw achten van het UW V in het kader van de
loongarantieregeling en tevens zijn boedelvorderingen te verw achten van de
Duitse en Zw itserse sociale zekerheidsautoriteiten. Ook is een boedelvordering
te verw achten van de verhuurder van het kantoorpand in Nijmegen.

Toelichting

05-03-2020
2

De boedelvordering van het UW V is thans nog niet bekend. Boedelvordering
van de Duitse en Zw itserse w erknemers zijn in de komende verslagperiode te
verw achten. Zie hiervoor hoofdstuk 2 in dit verslag. Voorts is een
boedelvordering ingediend door de verhuurder van de kantoorruimten. Deze
bedraagt € 10.171,56. Met uitzondering van de faillissementskosten, die
eveneens boedelvordering vormen, zijn op dit moment geen andere
boedelvorderingen te verw achten.

€ 91.813,91

09-06-2020
3

Toelichting
De boedelvordering van UW V is in de afgelopen verslagperiode bekend
gew orden, deze bedraagt € 44.660,94. Verder is de boedelvordering van de
verhuurder herzien, thans resteert nog een vordering van € 3.723,36. Ook
hebben een tw eetal w erknemers een boedelvordering ingediend, hun totale
vordering bedraagt € 43.429,61. Daarnaast vormen de faillissementskosten
nog een boedelvordering.

€ 119.320,27

11-09-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is door een derde w erknemer een
boedelvordering ingediend. Daarnaast vormen de faillissementskosten (die nog
niet in bovenstaand bedrag zijn opgenomen) nog een boedelvordering.

€ 117.647,23

18-12-2020

Toelichting

5

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat een kleine correctie op de
boedelvorderingen moest w orden toegepast. Hierdoor is de totale
boedelvordering lager dan aan het einde van de vorige verslagperiode.

€ 177.647,23

30-09-2021
7

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de totale boedelvordering ongew ijzigd
gebleven.

€ 117.647,23

28-04-2022
8

Toelichting
In het vorige verslag w as abusievelijk een verkeerd bedrag opgenomen.
Dat bedrag is inmiddels w eer aangepast.
De hoogte van de boedelvorderingen staat niet vast.
Curator discussieert met een w erknemer over de hoogte van een door
w erknemer ingediende vordering.

€ 113.467,48

14-06-2022
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft curator met (de advocaat van) de oudw erknemer overeenstemming bereikt over de hoogte van zijn
boedelvordering. Die vordering w ordt ongeveer € 10.000,- lager vastgesteld
op een bedrag van € 15.739,88. De boedelvordering van een andere oudw erknemer is hoger vastgesteld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

10-12-2019
1

De hoogte van de preferente vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
Nadere informatie van de fiscus w ordt afgew acht.

Toelichting

05-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst een vordering w egens
verschuldigde omzetbelasting aangemeld ten bedrage van € 10.286,= en
tevens diverse aanslagen loonheffing ten bedrage van € 38.600,=. Deze
laatste aanslagen zijn vermoedelijk ambtshalve opgelegd w egens het niet
langer doen van aangifte. Daarnaast w ordt de verschuldigde loonheffing
vermoedelijk voldaan door het UW V, zodat te verw achten is dat deze
vordering per saldo nihil zal zijn.

€ 67.301,00
Toelichting

09-06-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst nog vorderingen
aangemeld w egens verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting en
loonheffing. Voornoemd bedrag betreft de totale vordering van de
belastingdienst. Zoals in het tw eede verslag reeds vermeld, zitten hier
vermoedelijk ambtshalve aanslagen tussen en zal de verschuldigde loonheffing
w aarschijnlijk door UW V w orden voldaan.

€ 67.669,00

18-12-2020
5

Toelichting
De belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvullende
vordering ingediend. Voornoemd bedrag betreft de totale vordering van de
belastingdienst.

€ 78.912,00

23-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6:
De belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvullende
vordering ingediend. Voornoemd bedrag betreft de totale vordering van de
belastingdienst.

€ 31.965,00

30-09-2021
7

Toelichting
Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode is bezw aar gemaakt tegen een aantal
ambtshalve door de belastingdienst opgelegde aanslagen. Deze zijn inmiddels
vernietigd. Als gevolg hiervan is de vordering van de belastingdienst
afgenomen. Bovenstaand bedrag geeft de thans nog openstaande vordering
van de belastingdienst w eer.

€ 31.460,00
Toelichting
De boedel kan aanspraak maken op een teruggave van € 235. Die teruggave
is verrekend met de oudste openstaande vordering van de belastingdienst.
De vordering van de belastingdienst bedraagt thans bovenstaand bedrag.

8.3 Pref. vord. UWV

14-06-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2019
1

Een preferente vordering van het UW V is te verw achten.

Toelichting

05-03-2020
2

Deze is thans nog niet bekend.

€ 20.300,13
Toelichting
De preferente vordering van UW V is als volgt opgebouw d:
€ 2.559,33 hoog preferent;
€ 17.740,80 laag preferent.

8.4 Andere pref. crediteuren

09-06-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-12-2019
1

Vorderingen van andere preferente crediteuren zijn op de huidige
verslagdatum niet bekend.

Toelichting

05-03-2020
2

Tot op de huidige verslagdatum zijn geen andere preferente crediteuren
bekend.

€ 144.502,29

09-06-2020
3

Toelichting
Bovenstaand bedrag bestaat uit diverse vorderingen van w erknemers,
alsmede uit een vordering van het Agentur für Arbeit te Kassel.

€ 162.091,45

11-09-2020
4

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is door een w erknemer nog een preferente
vordering ingediend.

€ 174.722,51

23-03-2021
6

Toelichting
Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode is door een w erknemer nog een preferente
vordering ingediend.

€ 192.068,54
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is deze vordering toegenomen doordat de
boedelvordering van een oud-w erknemer als laag-preferente vordering in de
lijst is opgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-06-2022
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

10-12-2019
1

Toelichting
De crediteuren zijn aangeschreven. Enkele crediteuren hebben zich reeds
gemeld. De lijst van concurrente crediteuren w ordt in de komende
verslagperiode compleet gemaakt.

23

05-03-2020
2

26

09-06-2020
3

31

11-09-2020
4

32

18-12-2020
5

36

23-03-2021
6

37

30-09-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 707.646,66

05-03-2020
2

€ 734.344,28

09-06-2020
3

€ 753.182,65

11-09-2020
4

€ 754.855,69

18-12-2020
5

€ 769.913,66

23-03-2021
6

€ 776.173,22

30-09-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op de huidige verslagdatum kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de
te verw achten w ijze van afw ikkeling. In een volgend verslag zal hierover nader
w orden gerapporteerd.

10-12-2019
1

Op de huidige verslagdatum is niet te verw achten dat het huidige boedelsaldo
nog veel zal toenemen. W elisw aar moet nog w orden afgerekend met BVA
Auctions, maar dit zal geen grote w ijziging van het boedelsaldo tot gevolg
hebben. Daarnaast zijn in de komende periode aanzienlijke boedelvorderingen
te verw achten van het UW V, de Duitse en Zw itserse w erknemers en de
diverse Arbeitsämte. De verw achting is thans dat deze vorderingen
gedeeltelijk zullen kunnen w orden voldaan, w aarna voor de overige
crediteuren niets resteert.

05-03-2020
2

Het boedelsaldo is, zoals verw acht, in de afgelopen verslagperiode niet veel
verder toegenomen. Zoals in het vorige verslag reeds vermeld zijn er
boedelvorderingen ingediend door de Duitse w erknemers, w aardoor de
boedelschuld is opgelopen. De verw achting is dan ook nog steeds dat deze
vorderingen gedeeltelijk kunnen w orden voldaan, w aarna voor de overige
crediteuren niets resteert.

09-06-2020
3

Het boedelsaldo is in de afgelopen verslagperiode niet veel verder
toegenomen. Daartegenover staat dat het totaal bedrag aan
boedelvorderingen w el aanzienlijk is gestegen. De verw achting is nog steeds
dat de boedelvorderingen gedeeltelijk kunnen w orden voldaan.

11-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo gelijk gebleven. W el zijn
nog aanvullende boedelvorderingen te verw achten. Curator gaat er nog
steeds van uit dat de boedelvorderingen gedeeltelijk kunnen w orden voldaan.

18-12-2020
5

Verslag 6:
Ook in de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo gelijk gebleven. Er zijn
geen nieuw e boedelvorderingen ingediend. De verw achting is nog steeds
gerechtvaardigd dat de boedelvorderingen gedeeltelijk kunnen w orden
voldaan.

23-03-2021
6

Verslag 7:
Ook in de afgelopen verslagperiode is het boedelsaldo gelijk gebleven. Er zijn
geen nieuw e boedelvorderingen ingediend. De verw achting is nog steeds
gerechtvaardigd dat de boedelvorderingen kunnen w orden voldaan.

30-09-2021
7

De verw achting is gerechtvaardigd dat alle boedelvorderingen kunnen
w orden betaald en op een deel van de preferente vordering kan w orden
uitgekeerd.

14-06-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de huidige verslagperiode zijn alle crediteuren, voor zover bekend,
aangeschreven. De crediteuren melden zich op dit moment met regelmaat.

10-12-2019
1

Correspondentie en het verder inventariseren van alle vorderingen.

05-03-2020
2

Beoordelen en controleren vorderingen buitenlandse w erknemers.

09-06-2020
3

Beoordelen vorderingen w erknemers.

11-09-2020
4

Enige correspondentie met w erknemers en Agentur für Arbeit te Kassel
(Duitsland).

18-12-2020
5

Verslag 6:
Enige correspondentie met Agentur für Arbeit te Kassel (Duitsland).

23-03-2021
6

Verslag:
Diverse correspondentie met belastingdienst.

30-09-2021
7

Diverse correspondentie met belastingdienst, Agentur fur Arbeit, de advocaat
van één van de oud-medew erkers en één van de oud-medew erkers.

14-06-2022
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerste prioriteit is op dit moment een regelmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten van de w erknemers. Regelmatig overleg met de
Duitse advocaat vindt plaats en tevens w ordt overlegd met de Zw itserse
w erknemer.

10-12-2019
1

In de komende verslagperiode zal curator onderzoeken of en in hoeverre het
zinvol is om te w erken aan een doorstart. Dit zal moeten geschieden in
samenw erking met de Amerikaanse Liquidator. Overleg hierover vindt plaats
met de Duitse consultant, die eerder bij overnamegesprekken betrokken w as.
Voorts zal curator de activa in Nederland veiligstellen, met name de
implantaten, doch dat alles in overleg met de Amerikaanse Liquidator.
Zoals hierboven al aangegeven, hebben de pogingen om in contact te komen
met de Amerikaanse Liquidator helaas niets opgeleverd. Deze w erkzaamheden
zijn gestaakt. Curator zal zich in de komende verslagperiode concentreren op
het verifiëren van alle binnenkomende boedelvorderingen. Naar verw achting is
de volledige stand van de boedelvorderingen duidelijk bij gelegenheid van het
volgende verslag. Voorts zal nog enige aandacht w orden besteed aan de
afrekening met de leasemaatschappij.
Met BVA Auctions zal in de komende verslagperiode w orden afgerekend.

05-03-2020
2

In de komende verslagperiode zullen de laatste boedelvorderingen w orden
geverifieerd. Uit de afrekening van de leasemaatschappij volgt dat zij nog een
restvordering ad € 24.808,67 heeft (zie tevens onderdeel 5.2 van dit verslag).
Deze vordering is op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren
geplaatst.

09-06-2020
3

Afrekening met BVA Auctions heeft nog niet (volledig) plaatsgevonden. Dit
mede omdat een klein deel van de activa nog niet is geveild. De verw achting is
dat in de komende verslagperiode volledig kan w orden afgerekend.
Nu alle activa zijn geveild en de opbrengst daarvan op de boedelrekening is
bijgeschreven zijn geen verdere baten te verw achten. In de komende
verslagperiode kan het faillissement dan ook w orden afgew ikkeld.

11-09-2020
4

Curator moet zijn eerdere verw achting ten aanzien van de afw ikkeling van het
faillissement herzien. Doordat er nog (boedel) vorderingen van w erknemers
zijn te verw achten kan nog niet tot afw ikkeling w orden overgegaan.

18-12-2020
5

Verslag 7:
De verw achting is dat het faillissement in de komende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.

30-09-2021
7

Het faillissement kan w orden afgew ikkeld zodra er overeenstemming is over de
ingediende vorderingen.

28-04-2022
8

Er is overeenstemming over de ingediende boedelvorderingen van de oudw erknemers zodat het faillissement thans kan w orden afgew ikkeld.

14-06-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan thans nog geen uitspraak w orden gedaan.

10-12-2019
1

Tenzij zich onverw achte ontw ikkelingen voordoen, is de verw achting
gerechtvaardigd dat het faillissement in de loop van 2020 kan w orden
afgew ikkeld.

05-03-2020
2

De verw achting is nog steeds gerechtvaardigd dat het faillissement in de loop
van 2020 kan w orden afgew ikkeld.

09-06-2020
3

De verw achting is dat in de komende verslagperiode tot afw ikkeling van het
faillissement kan w orden overgegaan.

11-09-2020
4

De afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de nog in te dienen
boedelvorderingen. De verw achting is dat in de komende verslagperiode de
laatste boedelvorderingen w orden ingediend.

18-12-2020
5

Verslag 6:
Curator is nog in afw achting van een vordering van het Agentur für Arbeit te
Kassel (D). In de komende verslagperiode zal curator contact opnemen met het
Agentur für Arbeit om na te gaan of zij, zoals eerder aangegeven, nog een
vordering w enst in te dienen.

23-03-2021
6

Curator heeft nog niet van Agentur fur Arbeit te Kassel vernomen. Curator zal
contact opnemen.

28-04-2022
8

Aangezien het boedelactief hoger is dan de boedelschulden kan er een
uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. Het boedelactief is
echter ontoereikend om aan de concurrente schuldeisers een uitkering te
doen. Om die reden dient zich de situatie voor als bedoeld in artikel 137a Fw .
Curator zal de rechtbank verzoeken om te beschikken dat dit faillissement
vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld en er geen verificatievergadering
hoeft plaats te vinden.

14-06-2022
9

Dit is een eindverslag.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen zevende verslag.

30-09-2021
7

Opstellen verslag 8.

28-04-2022
8

opstellen verslag 9.

14-06-2022
9

Bijlagen
Bijlagen

