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Algemene gegevens
Naam onderneming
Oculentis B.V.

07-10-2021
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oculentis B.V.,
gevestigd te (6825 MC) Arnhem aan het adres Meander 251, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08047790.

07-10-2021
1

Activiteiten onderneming
Vervaardigen van medische instrumenten en hulpmiddelen, in het bijzonder
implantaatlenzen.

07-10-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
In onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-10-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

07-10-2021
1

Toelichting
Bij Oculentis w aren geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 903.223,39

07-10-2021
1

€ 897.421,66

07-01-2022
2

Verslagperiode
van
6-9-2021

07-10-2021
1

t/m
7-10-2021
van
8-10-2021

07-01-2022
2

t/m
7-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

94 uur 0 min

2

111 uur 6 min

totaal

205 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Oculentis is opgericht op 17 maart 1989. Haar statutaire doel is het
vervaardigen van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen
tandtechniek). Enig bestuurder/aandeelhouder is Cavendi B.V. te Brummen.
Enig aandeelhouder van Cavendi B.V. is Ayon Holding B.V. te Brummen, enig
bestuurder B.W .S. Holding B.V. te Angerlo. Enig aandeelhouder van B.W .S.
Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor B.W .S. Holding te Angerlo, enig
bestuurder de heer B.F.M. W anders.

07-10-2021
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1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring w erden w ereldw ijd vijftig civiele procedures
gevoerd. Op één procedure na, w as Oculentis in al die procedures de
gedaagde partij. De curator verw ijst naar onderdeel 9 van het verslag voor
een nadere toelichting.

07-10-2021
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In de procedures w erd Oculentis bijgestaan door een internationaal
advocatenteam onder regie van Simmons & Simmons. De curator heeft in
samenspraak met Simmons & Simmons alle lokale advocaten de instructie
gegeven zich te onttrekken in de lopende procedures. In een enkele niet-EUjurisdictie heeft dat tot complicaties geleid. In die specifieke gevallen, heeft
nader contact met het lokale advocatenteam plaatsgevonden.
De curator verw ijst naar onderdeel 9 van het verslag voor de stand van
zaken met betrekking tot lopende en nieuw e procedures.

07-01-2022
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1.3 Verzekeringen
Oculentis houdt tw ee verzekeringen in stand: bij Allianz loopt er een
aansprakelijkheidspolis ten gunste van voorheen de GmbH (inmiddels
gefuseerd met Oculentis, zie paragraaf 1.5), in Nederland loopt er een
aansprakelijkheidsverzekering bij Achmea ten gunste van Oculentis.

07-10-2021
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1.4 Huur
Oculentis huurde een virtueel kantoor (postadres) aan het adres Meander 251
te Arnhem. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd. In overleg met de verhuurder heeft beëindiging
met onmiddellijke ingang plaatsgevonden. De huur over de maand september
had Oculentis nog niet voldaan en de verhuurder heeft de huurprijs verrekend
met de door Oculentis betaalde w aarborgsom van € 75,00. De verhuurder
heeft nog een zeer beperkte restantvordering maar ziet af van indiening van
dat bedrag.
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Oculentis huurt opslagruimte in Berlijn. In die opslagruimte is administratie
opgeslagen. De curator onderneemt pogingen om de administratie naar
Nederland te transporteren. Onduidelijk is vooralsnog w at de exacte omvang
is. De verhuurder van de opslagruimte gaf aan geen w erkzaamheden te
zullen verrichten alvorens facturen zouden w orden voldaan. De curator heeft
de vordering van de verhuurder betaald en is in afw achting van een opgave
van het exacte volume. De huurovereenkomst is vooralsnog niet opgezegd,
omdat de curator nog geen andere bestemming heeft.
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1.5 Oorzaak faillissement
Oculentis w as producent van implantaten, te w eten lenzen. In 2008 is
Oculentis met een Duitse internationale distributeur in zee gegaan,
aanvankelijk zonder problemen. Bij de productie van de implantaatlenzen w erd
gew erkt met tw ee materialen, een gele substantie en een transparante
substantie. Na verloop van tijd ontving de Duitse distributeur meer dan
gemiddeld klachten over de implantaatlenzen vervaardigd uit de gele
substantie. Deze klachten betroffen de calcificatie van deze implantaatlenzen.
Calcificatie is bij implantaatlenzen op zichzelf geen ongebruikelijk verschijnsel,
maar de mate w aarin zich dit voordeed, w as opmerkelijk hoog. Oculentis heeft
een risicoanalyse uitgevoerd. Gelet op het stijgende percentage meldingen is
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er een productw aarschuw ing uitgegaan aan de afnemers, w aarin hen een
aantal adviezen is gegeven en hen tevens het verzoek is gedaan om nog niet
gebruikte implantaatlenzen van dit type te retourneren. Dit speelde zich af in
2012.
In 2014 w erden er ook klachten omtrent calcificatie ontvangen ter zake van de
implantaatlenzen die uit de transparante substantie w aren geproduceerd.
W ederom heeft Oculentis onderzoek ingesteld. Er is een sterk vermoeden
ontstaan dat het ongebruikelijk hoge aantal klachten omtrent calcificatie w as
te herleiden tot de verpakking van de lenzen die mede bestond uit siliconen
ringetjes. Deze siliconen ringetjes zouden debet zijn aan het verhoogde aantal
klachten omtrent calcificatie. Niet gebruikte implantaatlenzen in de oude
verpakking zijn (w ederom) teruggeroepen en het product w erd vanaf dat
moment verpakt in blisters. Daarmee leek het euvel opgelost en het beleid w as
om alle bekende klachten af te handelen. In de praktijk kw am het erop neer
dat bij de patiënten, bij w ie zich calcificatie van de implantaatlens had
voorgedaan, op kosten van Oculentis een nieuw e implantaatlens w erd
ingebracht. Deze ingreep w as vrijw el altijd succesvol. Desalniettemin is het
aantal internationale procedures hoog opgelopen, vooralsnog met een voor
Oculentis gunstige uitkomst.
Toen zich in 2015 w eer enkele dossiers aandienden, heeft Oculentis een
Griekse hoogleraar met een goede reputatie op het vlak van
calcificatieproblematiek benaderd om onderzoek te plegen. De Griekse
hoogleraar zette een team op dat onderzoek is gaan doen. Ter gelegenheid
van dat onderzoek is duidelijk gew orden dat zich enorme verschillen per land
voordeden, die onverklaarbaar w aren. Intussen is het aantal
calcificatieklachten genormaliseerd zonder dat er ultieme duidelijkheid is
gekomen over de piek die zich na 2012 aftekende.
Het bestuur heeft maatregelen genomen in verband met de zich opstapelende
aansprakelijkheidsrisico’s. In de eerste plaats is de Duitse distributeur, een
GmbH, gefaseerd een volle dochter gew orden van gefailleerde. De productie
vond plaats in Eerbeek en vanuit Berlijn w erd de distributie naar circa 50
landen w ereldw ijd verzorgd. In 2016 heeft Oculentis besloten de w ereldw ijde
distributie naar Nederland te halen, w aarbij de Duitse GmbH alleen nog de
Duitse markt zou bedienen. In verband met de risico’s die zich hadden
opgestapeld, is besloten om de productie te verkopen aan een
groepsvennootschap, genaamd Teleon. Deze groepsvennootschap w as een
reeds bestaande vennootschap die hydrofobe lenzen op de markt bracht (in
afw ijking van de door Oculentis op de markt gebrachte hydrofiele lenzen).
Oculentis hield zich ten tijde van de faillietverklaring derhalve slechts nog bezig
met het afw ikkelen van claims. Vanw ege de publicaties over de in het verleden
door Oculentis op de markt gebrachte producten en vanw ege het feit dat de
productie en distributie van implantaatlenzen w as overgedragen aan Teleon,
w as er voor de voorheen door Oculentis gedreven onderneming geen andere
toekomst meer dan het afw ikkelen van aansprakelijkstellingen en het
beantw oorden aan verplichtingen van publiekrechtelijke aard.
Calcificatiemeldingen bleven binnenkomen en dienden te w orden
gerapporteerd aan de daartoe aangew ezen autoriteiten in de betrokken
landen.
Uiteindelijk zijn Oculentis en haar dochtervennootschap, de Duitse GmbH,
volledig gefuseerd. Oculentis is voor haar faillietverklaring arrangementen
aangegaan met de lokale distributeurs die voor de claimafw ikkeling
zorgdroegen. Tot dusverre heeft Oculentis in formele zin nimmer
aansprakelijkheid erkend en is deze in rechte ook niet vastgesteld.

In Engeland zijn er in het totaal 70 à 80.000 implantaatlenzen geïmplanteerd.
De calcificatie is voor de advocatuur in Engeland (en het Verenigd Koninkrijk in
het algemeen) een businessmodel. Ofschoon de schade in geval van calcificatie
per patiënt niet veel groter is dan € 15.000,00 schromen advocaten niet om
het tienvoudige aan proceskosten te maken en in Engeland w orden
proceskostenveroordelingen ook integraal toegew ezen. Volgens het
Nederlandse recht zijn verzekeraars, als het verzekeringsplafond in zicht komt,
op grond van artikel 7:954 lid 5 BW verplicht om de schadepenningen
pondspondsgew ijs aan de diverse gelaedeerden uit te keren. In Engeland
geldt dat niet: w ie het eerst komt w ie het eerst maalt.
Oculentis en Allianz hebben tegen elkaar geprocedeerd bij het Landesgericht
Berlin. Op 10 juni 2021 is Allianz, die dekking w eigerde op grond dat het
maximum zou zijn bereikt, veroordeeld om verdere dekking onder de polis te
bieden. Het vonnis is evenw el niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard en Allianz
is in hoger beroep gekomen. Deze stand van zaken veroorzaakt
liquiditeitsdruk.
Verder is voor Achmea de vraag actueel gew orden of het verzekeringsplafond
in zicht komt, in w elk geval zij op grond van artikel 7:954 lid 5 BW verplicht is
om de schadepenningen pondspondsgew ijs aan de diverse gelaedeerden uit
te keren. Ook deze omstandigheid veroorzaakt mogelijk extra liquiditeitsdruk.
Aanvankelijk is bij beschikking van de rechtbank Gelderland d.d. 14 juli 2021
aan Oculentis voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van
mr. M.J.C. van Leeuw en tot rechter-commissaris en met aanstelling van de
curator als bew indvoerder. Bij de bew indvoerder is het inzicht ontstaan dat de
polissen mogelijk voldoende dekking bieden met het oog op de bekende
aansprakelijkstellingen, ook al w orden betalingen door de verzekeraars
momenteel opgeschort. In hoofdlijnen bestond het plan van Oculentis hierin
dat zij een door de verzekeraars te financieren stichting in het leven w enste te
roepen die een schikking zou aangaan met de claimanten, w elke schikking
algemeen verbindend verklaard zou w orden krachtens de W et collectieve
afw ikkeling massaschade (W CAM). Dit plan w as nog niet uitgew erkt ten tijde
van de verlening van voorlopige surseance van betaling.
In de beginfase is door de bew indvoerder bezien of er voldoende basis w as
om de voorlopig verleende surseance van betaling voort te zetten. Kort
samengevat w aren er geen lopende inkomsten. Er w aren slechts lopende
uitgaven met betrekking tot de opslag van de administratie, de kosten voor
het voeren van een administratie in de cloud en de kosten van een tw eetal
hiermee belaste ZZP’er. Daar kw amen de surseancekosten nog bij.
Op de datum w aarop voorlopige surseance w erd verleend, bedroeg het saldo
van de bankrekening € 978.407,64.
Er w as dus sprake van een negatieve cashflow , als gevolg w aarvan het op de
datum van verlening van surseance van betaling aanw ezige verhaalsvermogen
in zekere mate zou slinken als de surseance zou w orden voortgezet. De te
verw achten lopende kosten w aren evenw el kosten, die ook onvermijdelijk zijn
ingeval de voorlopig verleende surseance van betaling zou w orden
ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring.
Genoemde omstandigheden vormden voor de bew indvoerder aanleiding om
niet voorshands om intrekking van de verleende surseance van betaling te
vragen. Uiteindelijk zouden de gelaedeerden beter af zijn met een efficiënte en
eerlijke pondspondsgew ijze verdeling van hetgeen onder de
verzekeringspolissen kan w orden uitgekeerd. De bew indvoerder heeft het
bestuur dan ook gevraagd om te w erken aan een plan dat in concept binnen

enige w eken gereed zou zijn en ter beoordeling zou kunnen w orden
voorgelegd aan de crediteuren ter gelegenheid van de stemming over de
definitieve verlening van surseance van betaling. De rechter-commissaris heeft
deze benaderingsw ijze van de bew indvoerder gesteund. Ook heeft de
rechtbank Gelderland in de geschetste achtergrond geen aanleiding gezien om
op grond van het bepaalde in artikel 242 lid 1 Fw ambtshalve tot intrekking van
de surseance van betaling over te gaan.
In de periode nadien is onderzocht of de verzekeringsgelden van Allianz en
Achmea voldoende zouden zijn om de reeds bekende en nog te verw achten
claims te kunnen voldoen. Met Allianz viel geen contact te verkrijgen. Van
Allianz w as bekend dat zij zich op het standpunt stelt dat het gaat om een
serieschade. In die opvatting zou het dekkingsplafond al zijn bereikt. Oculentis
betoogde een ander standpunt. Verder w as bekend dat Allianz zich op het
standpunt stelde bevoorrecht te zijn op de door Achmea uit te keren
schadepenningen, omdat de Duitse GmbH, verzekeringnemer, dient te w orden
gevrijw aard door Oculentis. Ook heeft het bestuur de mogelijkheden en
onmogelijkheden van een afw ikkeling conform de W et afw ikkeling
massaschade in collectieve actie onderzocht.
In de w eken voorafgaande aan de faillietverklaring is duidelijk gew orden dat
het doel van de surseance niet kon w orden gerealiseerd. Daarvoor bestonden
diverse belemmeringen:
- Oculentis heeft tegen Allianz bij het Landgericht Berlijn in eerste aanleg met
succes een procedure gevoerd over de vraag of de gemelde schadegevallen al
dan niet zijn aan te merken als serieschade en de vraag over het
dekkingsplafond. Allianz heeft evenw el hoger beroep ingesteld en de uitspraak
is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Vooralsnog liggen uitkeringen van
Allianz derhalve niet in het verschiet. Voor de volledigheid: ook gefailleerde is
in appel gegaan;
- erkende aansprakelijkheden kw alificeren naar Nederlands recht als
preferente vorderingen in de zin van artikel 3:287 lid 1 BW , ten aanzien
w aarvan surseance van betaling niet w erkt;
- niet duidelijk is in hoeverre vorderingen gebaseerd op een
vaststellingsovereenkomst, w aarbij geen aansprakelijkheid w ordt erkend,
onder ditzelfde voorrecht moeten w orden geschaard, hetgeen tot een
ongew enste ongelijkheid van crediteuren zou kunnen leiden;
- naar Nederlands recht heeft een gelaedeerde een rechtstreekse aanspraak
op de verzekeraar op grond van het bepaalde in artikel 7:954 lid 1 BW .
Achmea kan derhalve ook rechtstreeks w orden aangesproken. Allianz kan naar
Duits recht buiten faillissement niet rechtstreeks w orden aangesproken. Een
uitzonderingssituatie geldt in geval van het faillissement van de verzekerde.
Het komt redelijker over dat er in dit opzicht vergelijkbare posities ontstaan;
- het verzekeringsplafond komt in zicht als gevolg w aarvan beide verzekeraars
naar zow el Duits als Nederlands recht in een positie komen w aarin zij de
uitkering van verzekeringspenningen op grond van de w et moeten gaan
opschorten (naar Nederlands recht op grond van art. 7:954 lid 5 BW );
- er w orden in circa 50 landen circa 200 procedures gevoerd. Surseance heeft
voor zover bekend onder geen enkele jurisdictie schorsende w erking. In
surseance zullen er dus met zekerheid aanzienlijke proceskosten moeten
w orden gemaakt. Schorsing van procedures in geval van faillissement is
eenvoudiger;
- het is de vraag of een surseanceakkoord, dat al dan niet langs de w eg van
de W et afw ikkeling massaschade in collectieve actie tot stand komt, in
jurisdicties buiten de Europese Unie w el bindend is;
- evenzeer is het de vraag w at in dat geval de positie is van andere
aansprakelijke partijen in de keten van leveranciers en behandelaars, die met
succes door patiënten w orden aangesproken.

Dit alles heeft de bew indvoerder en het bestuur van Oculentis tot het inzicht
gebracht dat het vooruitzicht dat Oculentis na verloop van tijd haar
schuldeisers zou kunnen bevredigen, niet bleek te bestaan. De
intrekkingsgrond als bedoeld in artikel 242 lid 1 sub 5 Fw deed zich dus voor.
De bew indvoerder w as op grond van artikel 242 lid 2 Fw verplicht de rechtbank
te verzoeken om de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken,
aan w elke verplichting hij gevolg heeft gegeven: op 6 september 2021 is de
voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdige
faillietverklaring van Oculentis.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Bij Oculentis w aren geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

07-10-2021
1

Toelichting
Bij Oculentis w aren geen w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is geen sprake.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Van bedrijfsmiddelen is niet gebleken.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraden en/of onderhanden w erk is niet gebleken.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover bekend, zijn er geen andere activa.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Allianz Versicherungs AG

€ 12.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 12.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bestuur en de Duitse advocaat van Oculentis geven aan dat Oculentis een
vordering op verzekeringsmaatschappij Allianz Versicherung AG (Allianz) heeft
van ruim € 12.000.000,00. Allianz stelt zich op het standpunt dat het
dekkingsplafond van € 3.000.000,00 is bereikt en zij derhalve niets meer aan
Oculentis hoeft te voldoen.

07-10-2021
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Het dekkingsgeschil is onderw erp van een procedure in Duitsland. De curator
verw ijst naar onderdeel 9 van het verslag voor een nadere toelichting op de
procedure tegen Allianz.
In een enkel geval moeten w ederpartijen van Oculentis
proceskostenveroordelingen betalen. De curator ontving daarover recent
enkele berichten. De exacte omvang van de proceskostenveroordelingen is
nog niet bekend.

07-01-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetting van de procedure tegen Allianz.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

07-10-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Oculentis bankierde bij ING Bank N.V. Op de bij ING Bank N.V. aangehouden
rekening resteerde een saldo van € 950.190,75. Dit bedrag is ontvangen op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog niet van gebleken.
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5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog niet van gebleken.

07-10-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog heeft geen enkele crediteur een beroep op eigendomsvoorbehoud
gemaakt.
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5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen enkele crediteur aangegeven een retentierecht uit te
oefenen.
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5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen enkele crediteur zich op het recht van reclame
beroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting van de onderneming in eigenlijke zin is geen sprake gew eest,
nu de activiteiten van Oculentis reeds voor faillissement zijn overgenomen door
groepsvennootschap Teleon. De curator verw ijst naar onderdeel 1.5 van het
verslag. W el hebben de bew indvoerder en Oculentis de claimafw ikkeling, zoals
die in gang w as gezet voor voorlopige verlening van surseance van betaling,
tot de omzetting voortgezet teneinde een kans te bieden aan een
surseanceplan. De in dat verband gemaakte kosten, die ook in faillissement
zouden zijn gemaakt, zijn terug te vinden in onderdeel 6.2.

07-10-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
In de surseance periode zijn er geen inkomsten gew eest. De curator verw ijst
w ederom naar onderdeel 1.5.
De navolgende uitgaven zijn gedaan:
14/7/2021
SBPost B.V. € 15,00
Facility Point B.V. 100,05
26/7/2021
Kosten zakelijk betalingsverkeer ING rekening € 14,05
1/8/2021
Huur opslag Brummen € 400,00
Negatieve rente over saldo € 439,75
5/8/2021
Google € 46,80
Verbonden B.V. € 2,53
9/8/2021
Facility Point B.V. € 90,75
11/8
MvdB Accountancy & Interim Finance € € 1.474,69
13/8/2021
SBPost B.V. € 37,58
26/8/2021
Kosten Zakelijk betalingsverkeer € 15,80
1/9/2021
Huur opslag Brummen € 400,00
Negatieve rente over saldo € 372,13
3/9/2021
MvdB Accountancy & Interim Finance 499,13
Friedrich Graf on W estphalen und Partner € 22.902,00 (advocatenkosten
procedure Allianz)
Heleen Duif Office Support € 825,83

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgew ikkeld.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd en digitaal diverse documenten
ontvangen. Een aanzienlijk deel van de fysieke administratie staat in opslag in
Nederland en Duitsland. Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te
zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 14 juli 2021.
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 17 juni 2020.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 31 december 2019.
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Aan de deponeringsplicht is voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de onderneming.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Oculentis is opgericht in 1989. De stortingsplicht is verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt het het
rechtmatigheidsonderzoek. W el heeft de curator nadere documentatie
opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur en de advocaat van het bestuur
hebben toegezegd die informatie te zullen verstrekken.

Toelichting
Het bestuur heeft nadere informatie verstrekt. Die informatie betrekt de
curator in een nog te verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2021
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07-01-2022
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt het het
rechtmatigheidsonderzoek. W el heeft de curator nadere documentatie
opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur en de advocaat van het bestuur
hebben toegezegd die informatie te zullen verstrekken.

Toelichting
Het bestuur heeft nadere informatie verstrekt. Die informatie betrekt de
curator in een nog te verrichten rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft nog geen aanvang gemaakt het het
rechtmatigheidsonderzoek. W el heeft de curator nadere documentatie
opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur en de advocaat van het bestuur
hebben toegezegd die informatie te zullen verstrekken.
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Het bestuur heeft nadere informatie verstrekt. Die informatie betrekt de
curator in een nog te verrichten rechtmatigheidsonderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator moet nog een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.
Op dit moment is nog onbekend w anneer dat onderzoek een aanvang neemt.
Tevens is de curator in afw achting van de ontvangt van opgevraagde
documentatie.
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De curator moet nog een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.
Op dit moment is nog onbekend w anneer dat onderzoek een aanvang
neemt.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft geen vordering bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 74.361,15
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Toelichting
Er zijn 25 betw iste preferente vorderingen ingediend ten bedrage van €
74.361,15 + p.m.
€ 538.577,09
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Toelichting
Er zijn 150 betw iste preferente vorderingen ingediend ten bedrage van €
538.577,09 + p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15
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Toelichting
Er zijn 15 betw iste concurrente vorderingen ingediend ten bedrage van €
356.932,26 + p.m.
21
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Toelichting
Er is 1 voorlopig erkende concurrente vordering ingediend ten bedrage van €
1.280.000,00.
Er zijn 20 betw iste concurrente vorderingen ingediend ten bedrage van €
4.825.838,48 + p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 356.932,26

07-10-2021
1

€ 6.105.838,48
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het plaatsen en bevestigen van ingediende vorderingen. Aangezien Oculentis
tot op heden aansprakelijkheid van de hand heeft gew ezen, plaatst de curator
nagenoeg alle vorderingen op een van de lijsten met betw iste schuldeisers. De
curator w il daarmee voorkomen dat met name in niet-EU-jurisdicties de indruk
w ordt gew ekt dat een vordering w ordt erkend. Op grond van regels van
internationaal privaatrecht zou voorlopige erkenning onomkeerbare gevolgen
kunnen hebben.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
In onderdeel 1.2 heeft de curator aangegeven dat ten tijde van de
faillietverklaring sprake w as van vijftig civiele procedures w ereldw ijd.
Verschillende patiënten hadden aangekondigd een procedure te zullen
aanvangen. Daarnaast had Oculentis voorafgaand aan de faillietverklaring met
diverse patiënten en leveranciers w ereldw ijd minnelijke oplossingen bereikt
en/of schikkingen tijdens een gerechtelijke procedure.
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De curator beperkt zich tot de lopende civiele procedures. In één procedure is
Oculentis de eisende partij. W ederpartij in die procedure is Allianz.
In alle overige procedures is Oculentis gedaagde partij. In al die procedures is
de eisende partij een natuurlijk persoon. Omw ille van de privacy van die
personen vermeldt de curator geen namen. De curator volstaat met
onderstaand overzicht:
Engeland: 4 procedures;
Noord-Ierland: 4 procedures;
Ierland: 18 procedures;
Schotland: 10 procedures;
Duitsland: 10 procedures;
Frankrijk: 2 procedures;
Canada: 1 procedure;
Maleisië: 2 procedures.
Vlak voor de jaarw isseling maakte de curator een nieuw e procedure jegens
Allianz aanhangig in Duitsland bij de bevoegde rechter in Berlijn. Dit betekent
dat er tw ee procedures tegen Allianz zijn en in beide procedures is Oculentis
de eisende partij.
Enkele patiënten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben na datum
faillissement nieuw e procedures aanhangig gemaakt. In die procedures is
Oculentis een van de mede-gedaagden.
Daarnaast heeft een Australische advocaat aangekondigd een zogenoemde
class action in Australië te w illen beginnen.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
De procedure tegen Allianz betreft de vraag naar het dekkingsplafond van de
verzekeringspolis. In onderdeel 1.5 is dit nader toegelicht.
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Alle overige procedures betreffen aansprakelijkheidsprocedures. De eisers
hebben Oculentis, en vaak ook locatie distributeurs, in rechte betrokken. De
vorderingen strekken tot schadevergoeding.
De tw eede, nieuw e procedure tegen Allianz betreft een zogenoemd
Mahnbescheid. Dat is een incassoprocedure naar Duits recht.
De Duitse advocaten van de curator gaven aan dat de aanspraken van
Oculentis op Allianz uit het jaar 2018 per 1 januari 2022 zouden verjaren. Om
de verjaring te stuiten ontving Allianz een verjaringsverklaring. Met het
tekenen van die verklaring zou Allianz tijdige stuiting van de verjaring
erkennen zonder dat zij haar verw eren prijs zou geven of gehoudenheid tot
betaling zou erkennen. Vlak voor de jaarw isseling ontving de curator bericht
van de Duitse advocaten dat Allianz de verjaringsverklaring in 2021 niet meer
kon of w ilde tekenen. Om die reden is een procedure aanhangig gemaakt ter
stuiting van de verjaring.
Nieuw e procedures in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Het betreft directe acties en/of procedures die schadevergoeding ten doel
hebben. De curator stelt zich niet in die procedures, omdat tenuitvoerlegging
van een veroordelend vonnis op vermogen van Oculentis in Nederland niet
mogelijk is als gevolg van het faillissement. De verificatie van vorderingen
w ordt op grond van de Europese Insolventieverordening bovendien beheerst
door Nederlands recht.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
Het Landgericht Berlin heeft op 10 juni 2021 uitspraak gedaan in de procedure
tegen Allianz. Zow el Oculentis als Allianz hebben hoger beroep ingesteld. Ten
tijde van de faillietverklaring w aren de gronden van het appel nog niet
ingediend.
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De overige civiele procedures bevonden zich ten tijde van de faillietverklaring in
verschillende stadia. Onder meer de indiening van stukken, een mondelinge
behandeling en proceshandelingen die naar Nederlands recht onbekend zijn.
De meeste procedures zijn inmiddels geschorst en de lokale advocaten van
Oculentis hebben zich onttrokken. Met name in niet-EU-jurisdicties is van het
van rechtsw ege schorsen van procedures geen sprake. Met het lokale
advocatenteam in de betreffende landen is nader contact opgenomen. De
curator zal de procedures in ieder geval niet voortzetten.
Prefaillissementsprocedures
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog regelmatig contacten
gehad met lokale advocaten. Ook in niet-EU-jurisdicties lijkt het erop dat
procedures overw egend geschorst zijn dan w el de facto gestaakt als gevolg
van onttrekking van de lokale advocaten van Oculentis.
In Duitsland is een bepaald type bew ijsprocedure niet geschorst als gevolg
van het faillissement. Het betreft tw ee zaken. De lokale advocaten van
Oculentis gaven aan dat de curator die procedures 'kan laten lopen'. De
procedure eindigt namelijk niet met een gerechtelijke uitspraak of
executoriale titel.
Hoger beroep tegen Allianz
De procedure tegen Allianz is voortgezet en de curator heeft het geding
overgenomen. Bij uitspraak van 22 december 2021 gelaste het gerechtshof in
Berlijn een mondelinge behandeling. De mondelinge behandeling vindt plaats
op 18 oktober 2022.
Tot 22 april 2022 kunnen zow el de curator als Allianz schriftelijk reageren op
elkaars appelgronden.
Incassoprocedure tegen Allianz (Mahnbescheid)
Uiterlijk 12 januari 2022 dient de curator het griffierecht van € 11.257 te
betalen. Allianz heeft vervolgens de mogelijkheid verw eer te voeren tegen de
vordering. In dat geval moet de procedure binnen zes maanden w orden
voortgezet en zal de curator aanvullend griffierecht moeten voldoen.

9.4 Werkzaamheden procedures
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris ontvangen om de
overeenkomst met de Duitse advocaten van Oculentis in de procedure tegen
Allianz gestand te doen. Formeel heeft de curator nog geen machtiging de
procedure voort te mogen zetten. De machtiging zal zo spoedig mogelijk
alsnog w orden verzocht.
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De curator onderhoudt contacten met de (voormalige) buitenlandse advocaten
van Oculentis alsmede advocaten van de eisende partijen in die procedures en
de advocaten van Allianz.
De curator ontving machtiging van de rechter-commissaris om de lopende
hoger beroepsprocedure voort te zetten door het geding over te nemen.
Tevens ontving de curator machtiging om de incassoprocedure tegen Allianz
aanhangig te maken. De Duitse advocaten die Oculentis en later de curator
bijstonden in de eerstgenoemde procedure tegen Allianz hebben opdracht
gekregen ook in de nieuw e procedure tegen Allianz namens de curator op te
treden.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatigheid:
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
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Procedures:
- toestemming rechter-commissaris verzoeken voor het voortzetten van de
procedure tegen Allianz;
- voortzetten procedure Allianz.
Inventarisatie:
- afw achten opgaaf volume administratie Berlijn.
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Rechtmatigheid:
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Procedures:
- voortzetten procedures Allianz.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

Bijlagen
Bijlagen
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