Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
03-05-2021
F.05/20/250
NL:TZ:0000148061:F001
07-07-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr T.M.A. Arts

Algemene gegevens
Naam onderneming
Raymedy International B.V.

07-08-2020
1

Gegevens onderneming
Raymedy International B.V.
Statutair gevestigd te: Rozendaal
Bezoekadres: Mr E.N. van Kleffenstraat 6, 6842 CV Arnhem
KvK-nummer: 68618077

07-08-2020
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Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister: Groothandel in medische en
tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigheden. De verkoop, lease, verhuur en ontw ikkeling van
apparatuur (hard- en softw are) voor de toepassing van energetische
geneeskundige diagnoses en therapieën en ziektepreventie, w elness,
coaching.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ 0,00

2019

€ 126.085,63

€ -72.397,06

€ 177.326,00

2018

€ 210.387,00

€ -55.305,00

€ 251.988,00

07-08-2020
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Toelichting financiële gegevens
Alles volgens de jaarrekening van 2018 die door de bestuurder van
gefailleerde is aangeleverd.

07-08-2020
1

De cijfers over 2019 volgen uit een door de bestuurder van gefailleerde
aangeleverde concept-w inst- en verliesrekening en conceptbalans over 2019.

04-02-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Bij gefailleerde w aren ten tijde van het faillissement geen w erknemers meer in
dienst.

07-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-08-2020
1

€ 2.270,15

04-02-2021
3

€ 3.270,15

03-05-2021
4

Verslagperiode
van
7-7-2020

07-08-2020
1

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

06-11-2020
2

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

04-02-2021
3

t/m
3-2-2021
van
4-2-2021
t/m
2-5-2021

Bestede uren

03-05-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 42 min

2

8 uur 30 min

3

20 uur 51 min

4

16 uur 57 min

totaal

66 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op de faillissementsdatum w as de heer W .M.J. den Boer enig bestuurder van
gefailleerde. Gefailleerde maakt onderdeel uit van een groep van
vennootschappen, met aan het hoofd Smidsberg B.V.

07-08-2020
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1.2 Lopende procedures
De curator is (op dit moment) niet bekend met lopende procedures.

07-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen die door de curator w orden aangetroffen, w orden
opgezegd zodra het niet meer opportuun is om die voort te zetten.

07-08-2020
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1.4 Huur
De huurovereenkomst van gefailleerde is voorafgaand aan het faillissement
door een gelieerde vennootschap overgenomen en vervolgens door haar
opgezegd. Op faillissementsdatum had gefailleerde derhalve geen
verplichtingen meer uit de huurovereenkomst.

07-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aan de curator de volgende verklaring
omtrent de oorzaak van het faillissement opgegeven:
Gefailleerde is in de zomer van 2017 opgericht door De Smidsberg B.V. omdat
de ontw ikkeling van een medisch apparaat vanuit Raymedy B.V. (hierna:
Raymedy, een zustervennootschap van gefailleerde) niet van de grond kw am.
Raymedy verkocht zelf ontw ikkelde softw are en apparatuur aan professionals
en w as in 2014 een joint venture aangegaan met een Chinese firma voor de
ontw ikkeling van een nieuw product, gericht op consumenten. Deze joint

07-08-2020
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venture functioneerde niet goed. De joint venture gaf voorrang aan de
ontw ikkeling van producten voor de Chinese (en dus niet de Europese) markt
en productie van het product (zow el hardw are als softw are (een ‘app’)) duurde
lang en de kosten w aren hoger dan in eerste instantie afgesproken.
Tegelijkertijd w erden er w el marketingkosten gemaakt. Omdat Raymedy de
verw achtingen bij klanten niet kon w aarmaken, raakte ze de klanten kw ijt.
Om het apparaat toch op de markt te kunnen brengen w aren investeerders
nodig. Omdat die niet zouden instappen in een onderneming met de nodige
schulden en (mogelijk) een slechte reputatie in de markt, w erd besloten om
gefailleerde op te richten. De idee w as dat investeerders sneller genegen
zouden zijn in te stappen in een ‘schone’ vennootschap.
Oorspronkelijk w erden 3 investeerders gevonden, die bereid w aren om in
totaal € 1.000.000 te investeren in de (verdere) ontw ikkeling en verkoop van
het product. Niet lang na de oprichting van gefailleerde is de bestuurder – van
medio september 2017 tot en met medio januari 2018 – opgenomen in het
ziekenhuis (w aaronder opname op de intensive care en medium care). De
bestuurder heeft toen iemand anders aangesteld als ‘w aarnemer’ en deze
persoon ook ingeschreven als bestuurder/ gevolmachtigde van gefailleerde.
Toen de bestuurder in mei 2018 w eer aan de slag kon, w erd duidelijk dat de
w aarnemer in de tussenliggende periode (forse) financiële verplichtingen w as
aangegaan, terw ijl er nog geen product w as (en dus ook nog geen
verkoopopbrengsten gerealiseerd konden w orden). Zo had de ‘w aarnemer’
een nieuw e bedrijfsruimte gehuurd, zonder de huur van de oude bedrijfsruimte
op te zeggen. Tevens had hij tw ee w erknemers aangenomen, w aarbij één van
die w erknemers eerder juist ontslagen w as omdat zij niet goed functioneerde.
Bovendien had de ‘w aarnemer’ in de periode w aarin hij voor gefailleerde
w erkzaam w as geen belasting (loonheffing) afgedragen aan de fiscus.
Daardoor w as een belastingschuld ontstaan.
In de periode van de afw ezigheid van de bestuurder heeft één van de
investeerders zich teruggetrokken en zijn de tw ee andere investeerders als
aandeelhouder tot de onderneming toegetreden. De tw ee investeerders
hebben uiteindelijk in totaal € 210.000 in de onderneming geïnvesteerd (van
een toegezegd bedrag van € 500.000) en hebben 49% van de aandelen
gekregen voor € 510.
Tijdens dezelfde periode heeft de ‘w aarnemer’ – via een persoonlijke holding –
2% van de aandelen in handen gekregen. ‘Slechts’ de overige 49% van de
aandelen zijn in handen gebleven van De Smidsberg B.V. (de oorspronkelijk
100% aandeelhouder).
Na zijn terugkeer heeft de bestuurder de kosten teruggedrongen en verdere
investeringen stopgezet. Tevens heeft hij de w aarnemer uit zijn taak
ontheven. De w aarnemer had een Duitse GmbH w illen oprichten om het
product te verkopen, terw ijl de (ontw ikkelings)kosten voor rekening van
gefailleerde zouden blijven. Gefailleerde zou maar een 30%
aandeelhoudersbelang in die GmbH krijgen. Daarnaast hebt de bestuurder zich
toen gew end tot de tw ee investeerders om ook het overige door hen
toegezegde bedrag in gefailleerde te investeren. Dat w ilde zij (uiteindelijk)
niet, ook niet nadat in augustus 2018 de eerste ‘batch’ van ongeveer 100
apparaten uit China w erd geleverd. Daardoor kon gefailleerde geen
marketingcampagne financieren. Er w erden w el enkele producten verkocht,
maar de opbrengst w as onvoldoende voor het financieren van nieuw e
voorraad.
Omdat er geen marketingcampagne opgezet kon w orden om het (inmiddels)
aan gefailleerde geleverde product aan de man te brengen, verliep de verkoop

slecht en traag. Er w as daardoor ook geen geld om het product door te
ontw ikkelen. De bestuurder heeft daarom in 2019 nogmaals aan de
investeerders gevraagd om meer geld te investeren. Dat w ilden zij niet.
Bovendien w as er – ondanks de toezeggingen van voornoemde Chinese joint
venture om dat te regelen – geen medische certificering voor het product,
zodat het product niet verkocht mag w orden.
De bestuurder heeft geprobeerd om nieuw e investeerders aan te trekken.
Deze gesprekken hebben echter niet tot resultaat geleid omdat de
aandeelhouders mee w ilden onderhandelen. Bovendien bleek er bij de
potentiële investeerders onvoldoende enthousiasme te bestaan om
financiering te verlenen aan een onderneming met schulden.
In december 2019 is in de aandeelhoudersvergadering met 100% van de
stemmen besloten om het faillissement aan te vragen. De rechtbank verlangde
een door alle partijen ondertekend aandeelhoudersbesluit tot faillietverklaring
voordat zij de aanvraag in behandeling zou nemen. De aandeelhouders w ilden
echter niet tekenen. Daardoor kon het faillissement niet aangevraagd w orden.
Ook liquidatie van de vennootschap w as door verzet van de aandeelhouders
niet mogelijk. Gefailleerde heeft daarop nog advies ingew onnen over de
mogelijkheden van een doorstart, hetgeen op niets is uitgelopen. Uiteindelijk is
het faillissement door een crediteur van gefailleerde aangevraagd.
Voor haar voortbestaan w as gefailleerde afhankelijk van de inkomsten van
Raymedy B.V. De inkomsten die Raymedy B.V. genereerde – op basis van
servicecontracten van eerdere verkopen – kw amen grotendeels terecht bij
gefailleerde. Ook w erd de managementvergoeding die door gefailleerde aan
De Smidsberg verschuldigd w as niet voldaan.
Eind 2019 – nadat het besluit w as genomen om het faillissement van
gefailleerde aan te vragen – is door De Smidsberg besloten om Raymedy B.V.
niet langer toe te staan om haar inkomsten ten goede te laten komen van
gefailleerde.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-08-2020
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er bij gefailleerde geen w erknemers meer
in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

07-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden lijken afgerond.

07-08-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Behandelingsapparatuur
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover de curator tot op dit moment is gebleken, beschikt gefailleerde niet
over enige bedrijfsmiddelen. Aanw ezige kantoorinventaris is reeds
voorafgaand aan het faillissement verkocht en lijkt van geringe w aarde te zijn
gew eest.

07-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er vóór de
faillissementsdatum op naam van gefailleerde behandelingsapparatuur is
aangeschaft. Vanuit de andere vennootschappen van het concern w as er
geen interesse om de apparatuur over te nemen en ook de fabrikant had
geen interesse. De apparatuur is daarom inmiddels afgegeven aan de curator
zodat deze geveild kan w orden.

03-05-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraad zou voorafgaand aan het faillissement zijn verkocht.

07-08-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het veilen van de behandelingsapparatuur.

03-05-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Volstorting aandelen

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Tot op heden is niet van andere activa gebleken.

07-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het aandelenkapitaal nimmer
op de rekening van gefailleerde is gestort, maar nog steeds geparkeerd
stond op de rekening van de notaris die de vennootschap heeft opgericht.
Het aandelenkapitaal is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

03-05-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden lijken afgerond.

03-05-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 121,26
totaal

€ 121,26

Toelichting debiteuren
Bedrag volgens de door de bestuurder verschafte debiteurenlijst.

07-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode is uit het onderzoek naar de administratie
gebleken dat gefailleerde - naast de reeds bekende debiteur - nog meer
vorderingen op derden heeft. De curator heeft deze partijen aangeschreven
met het verzoek om de openstaande vorderingen te voldoen. Een deel van de
openstaande vorderingen is voldaan.

04-02-2021
3

Op dit moment is de curator in overleg met voornoemde partijen om de exacte
hoogte van de vorderingen vast te stellen.
Eén van de vorderingen van gefailleerde is een intercompany vordering op
een zustervennootschap. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode
met de bestuurder van gefailleerde (tevens bestuurder van de
zustervennootschap) gecorrespondeerd over de hoogte van die vordering.
Ook heeft er een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden w aarin deze
vordering aan de orde is gekomen. De bestuurder van gefailleerde heeft
toegezegd met een voorstel te komen voor de afw ikkeling van (onder
andere) deze (intercompany) vordering.

03-05-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de debiteuren aanschrijven zodra hij de adresgegevens heeft
ontvangen.

07-08-2020
1

Voortzetten van het overleg met de debiteuren en de incasso van de
openstaande vorderingen.

04-02-2021
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is (nog) geen vordering ingediend door een bank.

Toelichting vordering van bank(en)
Na de faillissementsdatum zijn er nog een aantal bijschrijvingen op de rekening
van gefailleerde binnengekomen. Deze bedragen zijn door de bank
overgemaakt naar de boedelrekening.

07-08-2020
1

04-02-2021
3

5.2 Leasecontracten
Er is de curator (nog) niet gebleken van lopende leasecontracten op naam van
gefailleerde.

07-08-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Op de voorraad van gefailleerde zou een pandrecht gevestigd zijn door
Smidsberg B.V. Er is de curator (nog) niet gebleken van overige
zekerheidsrechten op vermogensbestanddelen van gefailleerde.

07-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder 5.3.

07-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is de curator niet gebleken van enige eigendomsvoorbehouden.

07-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is de curator niet gebleken van retentierechten.

07-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is de curator niet gebleken van reclamerechten.

07-08-2020
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden lijken, voor zover het zich op dit moment laat aanzien,
afgerond.

07-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds sinds januari 2020 gestaakt,
zodat een voortzetting van de onderneming door de curator niet aan de orde
w as.

07-08-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart van de onderneming plaatsgevonden.

07-08-2020
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit heeft de curator in onderzoek.

07-08-2020
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De eerste indruk van de curator is dat de rechten en verplichtingen van
gefailleerde uit haar administratie kunnen w orden gekend.

04-02-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Dit heeft de curator in onderzoek.

07-08-2020
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Volgens het handelsregister zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

04-02-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het uittreksel uit het handelsregister bedraagt het geplaatste kapitaal
€ 1.000,- en het gestorte kapitaal eveneens € 1.000,-.

07-08-2020
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat het aandelenkapitaal nimmer
op de rekening van gefailleerde is gestort, maar nog steeds geparkeerd
stond op de rekening van de notaris die de vennootschap heeft opgericht.
Het aandelenkapitaal is inmiddels overgemaakt op de boedelrekening.

03-05-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

07-08-2020
1

04-02-2021
3

03-05-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.
In onderzoek

07-08-2020
1

04-02-2021
3

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.
In onderzoek
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-05-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zoals gebruikelijk onderzoek doen naar de in dit hoofdstuk
genoemde onderw erpen.

07-08-2020
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nadere informatie en stukken
opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde. Vanw ege persoonlijke
omstandigheden kon de bestuurder deze informatie pas recentelijk
verstrekken. De curator zet het onderzoek naar de in dit hoofdstuk vermelde
onderw erpen voort, mede aan de hand van de recentelijk verstrekte informatie
en stukken.

06-11-2020
2

Mede aan de hand van de door de bestuurder aangeleverde (aanvullende)
informatie en stukken heeft de curator in de afgelopen verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Dit onderzoek gaf (w ederom)
aanleiding voor het stellen van nadere vragen en het opvragen van nadere
informatie. Vanw ege de gezondheidstoestand van de bestuurder van
gefailleerde heeft de curator nog niet alle antw oorden en opgevraagde
stukken mogen ontvangen. De bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd
zich in te spannen om de gevraagde informatie zo snel als mogelijk bij de
curator aan te leveren.

04-02-2021
3

Naar aanleiding van de door de bestuurder aangeleverde informatie heeft er
in de afgelopen verslagperiode een bespreking plaatsgevonden, onder
andere over het rechtmatigheidsonderzoek van de curator. De bestuurder
gaf in die bespreking aan een regeling aan de boedel te w illen aanbieden. Op
dit moment w orden de mogelijkheden van een dergelijke regeling door de
bestuurder onderzocht. De curator verw acht op korte termijn een
terugkoppeling van de bestuurder te mogen ontvangen.

03-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden enkel de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn
kantoorgenoten verrichte w erkzaamheden.

07-08-2020
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
Toelichting
De fiscus heeft (nog) geen vordering in het faillissement ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

07-08-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-08-2020
1

Toelichting
Nu er op de faillissementsdatum geen personeelsleden in dienst w aren, is een
(preferente) vordering van UW V niet te verw achten.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

07-08-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

07-08-2020
1

Toelichting
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.
2

06-11-2020
2

4

03-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.149,50

07-08-2020
1

€ 4.224,82

06-11-2020
2

Toelichting
De voorlopige verificatie van vorderingen vergt enige w erkzaamheid. Als gevolg
van de gekozen concernstructuur (en de interne kostenverdeling), is meer dan
eens nader onderzoek nodig gebleken naar de ingediende vorderingen.
Mogelijk dat dit onderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond, zodat de totale (voorlopig geverifieerde) schuldenlast naar
verw achting nog zal toenemen.
€ 9.164,42

03-05-2021
4

Toelichting
Het onderzoek naar de ingediende vorderingen is in de afgelopen
verslagperiode afgerond. De bestuurder van gefailleerde gaf echter aan dat
een deel van de crediteurenvorderingen inmiddels voldaan is, zodat er nog
maar een beperkte schuldenlast resteert. De curator w acht op een
bevestiging van de betalingen aan de betreffende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan de curator geen uitspraak doen over de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement.

07-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal doorgaan met het inventariseren van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

07-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er is de curator (nog) niet van lopende procedures gebleken.

07-08-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode met name
uitgaan naar het verder in kaart brengen van de crediteurenpositie, het
aanschrijven van de debiteur(en) van gefailleerde en het onderzoek naar de
onderw erpen zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag.

07-08-2020
1

De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode in het bijzonder
uitgaan naar het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7
van dit verslag) en het in kaart brengen van de crediteurenpositie van
gefailleerde.

06-11-2020
2

De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode uitgaan naar
het voortzetten van de debiteurenincasso, naar het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek (hoofdstuk 7 van dit verslag) en het in kaart
brengen van de crediteurenpositie van gefailleerde.

04-02-2021
3

De curator zal trachten de behandelingsapparatuur te verkopen. Afhankelijk
van de vraag of er een regeling met de bestuurder van gefailleerde getroffen
kan w orden, zal de curator zijn w erkzaamheden met betrekking tot de
debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

03-05-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

07-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2021

03-05-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

07-08-2020
1

