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Algemene gegevens
Naam onderneming
Optisense B.V. (hierna: 'Optisense')

04-04-2019
1

Gegevens onderneming
Optisense B.V.
Institutenw eg 25A
7521 PH Enschede
KvK 28098768

Activiteiten onderneming

04-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister:

04-04-2019
1

Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Het ontw ikkelen van
optische biosensoren.
Toelichting:
Optisense is een high-tech-onderneming die optische sensor applicaties voor
de w aterindustrie produceert onder de naam ‘Optiqua’. Met de Optisense
producten kunnen w aterbedrijven de drinkw aterkw aliteit ‘real time’ monitoren
(het product ‘EventLab’) dan w el w atermonsters snel analyseren op specifieke
verontreinigingen (het product ‘MiniLab’).
Optisense heeft vestigingen in Enschede en Singapore. De Singaporese
activiteiten zijn ondergebracht in een vennootschap naar Singaporees recht,
Optiqua Technogies Pte Ltd. Deze Ltd, een 100 % dochter van Optisense, is
niet gefailleerd. Zie verder rubrieken 1.1 en 3.8.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.207.121,00

€ -393.331,00

€ 3.404.060,00

2016

€ 1.370.408,00

€ -155.076,00

€ 3.256.170,00

2017

€ 892.627,00

€ -726.676,00

€ 3.300.753,00

2018

€ 453.325,00

€ -246.139,00

€ 2.800.000,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2018 zijn opgenomen tot en met november 2018. In de omzet zijn
ook de ontvangen subsidies opgenomen. De operationele omzet over 2018
bedraagt EUR 327.000,-.

04-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

04-04-2019
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

Boedelsaldo
€ 60.136,82

04-04-2019
1

11-07-2019
2

Verslagperiode
04-04-2019
1

van
25-2-2019
t/m
2-2-2019

11-07-2019
2

van
3-4-2019
t/m
10-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59,36 uur

2

28,12 uur

totaal

87,48 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders van Optisense B.V. zijn de heren J.W . Verhoef en M.A.B. van
W ijlen.
De aandeelhouders zijn:
Source Technologies Holding B.V., personal holding van J.W . Verhoef
(46,391%);
Van W ijlen Participaties B.V., personal holding van M.A.B. van W ijlen
(53,608%);
Stichting Administratiekantoor Optisense (0,001%).
Van de 4 aandelen van Stichting Administratiekantoor Optisense zijn
certificaten uitgegeven aan de volgende partijen:
- de heer F.M.A. Carpaij;
- Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V.;
- Vlugtinvest B.V.;
- Janivo Participaties B.V.
Optisense heeft tw ee 100% dochtervennootschappen: Optisense Sensor
Solutions B.V. en Optiqua Technologies Pte. Ltd in Singepore.
Optisense Sensor Solutions B.V. heeft geen activiteiten/activa/personeel.

04-04-2019
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Optique Technologies Pte. Ltd. fungeert onder leiding van M.A.B. van W ijlen als
verkoopkantoor in Singapore en heeft drie w erknemers.
Als bijlage w ordt het organogram van Optisense B.V. gevoegd.

1.2 Lopende procedures
Geen.

04-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Tijdens de verkoopprocedure, w aarin de w erkzaamheden w orden voortgezet,
zijn de bedrijfsverzekeringen gecontinueerd. De premie is voldaan door de
pandhouder (Rabobank).

04-04-2019
1

De overige verzekeringen zijn beëindigd.

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
2

Per 9 mei 2019 is een gedeeltelijke doorstart gerealiseerd (zie rubrieken 3 en
6). De verzekeringen zijn per deze datum geëindigd.

1.4 Huur
Optisense huurde een kantoorruimte in het pand van Demcon aan de
Institutenw eg 25A. De huurovereenkomst is op de voet van art. 39 Fw
opgezegd.

04-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur geeft de volgende omschrijving van de oorzaken van het
faillissement:
'Optisense heeft een systeem ontw ikkeld om w aterkw aliteit in drinkw ater
netw erken op afstand te bew aken. Marktdeskundigen zijn op zich enthousiast
over deze oplossing en het product w ordt op verschillende plekken in de
w ereld toegepast. De w eg van een gevalideerd product naar brede
marktacceptatie en internationale afzet is echter lang en traag gebleken. De
huidige omzet is onvoldoende om de benodigde investering in marktbew erking
te financieren. Het is helaas niet gelukt om een financiële partner te vinden.'
Aanvulling curator:
De (operationele) omzet is onvoldoende om de lopende verplichtingen te
kunnen voldoen. Op 25 februari 2019 is aan Optisense voorlopige surseance
van betaling verleend. Omdat er onvoldoende vooruitzicht w as op het betalen
van de crediteuren, is de surseance van betaling op 26 februari 2019 omgezet
in een faillissement.

04-04-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
04-04-2019
1

Personeelsleden
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-04-2019
1

Personeelsleden
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-2-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegbrieven, personeelsbijeenkomst, contacten personeel en UW V.

04-04-2019
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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
N.v.t.

04-04-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

04-04-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en laboratiuminventaris

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het actief op de balans bestaat grotendeels uit geactiveerde
ontw ikkelingskosten.

04-04-2019
1

Daarnaast zijn er patenten (zie rubriek 3.8) en een bescheiden kantoor- en
laboratoriuminventaris. De inventaris is getaxeerd door Troostw ijk W aardering
en Advies en is verpand aan de Rabobank.
(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
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Bij de doorstart zijn de bedrijfsmiddelen verkocht. De opbrengst van EUR
10.000,- valt volledig onder het bodemvoorrecht van de fiscus en is naar de
boedelrekening overgemaakt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en laboratoriuminventaris bestaan uit bodemzaken. De opbrengst
valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus en w ordt op de voet van art. 57
lid 3 door de boedel opgeëist.

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
2

Zie rubriek 3.3.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg pandhouder, contact Troostw ijk.

04-04-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Lopende onderhoudscontracten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Optisense heeft 80 EventLabs aan Vitens geleverd, w aarvoor zij het
onderhoud verricht. De onderhoudsw erkzaamheden zijn na het faillissement in
overleg met Vitens voortgezet.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-04-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, contacten Vitens.

04-04-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Patenten, immateriële activa en aandelen Optiqua
Technologies Pte Ltd

€ 55.000,00

totaal

€ 55.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Patenten:
Optisense heeft patenten in verschillende landen. Er zijn achterstanden in de
taxen.

04-04-2019
1

De patenten zijn verpand aan de Rabobank. Er is discussie over de
rechtsgeldigheid van het pandrecht op de buitenlandse octrooien. De patenten
zijn getaxeerd door Troostw ijk W aardering en Advies.
Immateriële activa:
Deze bestaan onder meer uit intellectuele eigendomsrechten en goodw ill. Voor
zover mogelijk zijn de intellectuele eigendomrsrechten verpand aan de
Rabobank.
Voor het verw erken van de gegevens (toepassen algoritmen) w ordt gebruik
gemaakt van een softw areplatform dat eigendom is van een derde partij. Bij
deze partij zijn achterstanden in de betalingen.
Aandelen Optiqua Technologies Pte Ltd:
De Ltd fungeert feitelijk als een verkoopkantoor en heeft naast een
bescheiden kantoorinventaris geen eigen activa. De Ltd heeft een beperkte
omzet.
(Tw eede verslag - 10 juli 2019)
De patenten en de immateriële activa zijn bij de doorstart verkocht voor EUR
55.000,-. Met de pandhouder is een regeling getroffen uit hoofde w aarvan de
koopsom bij helfte (ieder EUR 27.500,-) tussen de pandhouder en de boedel
w ordt verdeeld.
De aandelen in Optiqua Technologies Pte Ltd zijn bij de doorstart niet
verkocht. Deze vennootschap is technisch failliet en w ordt geliquideerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

11-07-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, overleg pandhouder, contact Troostw ijk.

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
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Doorstartonderhandelingen, overleg pandhouder, bestuurder Ltd, liquideren
Ltd.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1. Vitens: EUR 14.500,- 2. Groepsvordering op
Optiqua Technologies Pte Ltd: EUR 5.400.000,totaal

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.

04-04-2019
1

De vordering op Vitens bestaat uit de onderhoudstermijn van voor februari
2019.
De groepsvordering op 'Singapore' is in de loop van de jaren ontstaan. Deze is
volgens opgave van het bestuur oninbaar.
Het ontstaan en het verloop van deze groepsvordering w ordt verder
onderzocht.
(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
2

De vordering op Vitens is betaald.
De groepsvordering op Optisense Technologies Pte Ltd (Singapore) is
oninbaar. Deze vennootschap w ordt geliquideerd. Het onderzoek naar het
ontstaan en het verloop van deze groepsvordering w ordt in het kader van
het rechtmatigheidsonderzoek verder onderzocht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, eerste onderzoek verhaalbaarheid groepsvorderingen,
financiële positie 'Singapore'.

04-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.303.087,90

04-04-2019
1

Optisense w ordt gefinancierd door de Rabobank.
Rabobank heeft op datum faillissement een vordering ingediend van EUR
1.302.999,41 exclusief renten en kosten.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

04-04-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door Optisense gestelde zekerheden:

04-04-2019
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- verpanding van voorraden, inventaris en vordering op derden;
- verpanding diverse octrooien;
- verpanding spaardepositogelden;
- verpand Intellectuele Eigendomsrechten.
Door derden gestelde zekerheden:
- verpanding van inventaris, voorraden en vordering op derden door Optisense
Sensor Solutions B.V.;
- verpanding van Intellectuele Eigendomsrechten door Optisense Sensor
Solutions B.V.;
- borgtochten Vluginvest B.V., Janivo Holding B.V., J.W . Verhoef en M.A.B. van
W ijlen;
- staatsgarantie van EUR 675.000,-.

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven bij de beschrijving van de activa in de betreffende rubrieken.

04-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Eén
bedrijf heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
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De erkende eigendommen van derden w orden in overleg met de doorstarter
afgerond.

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
N.v.t.

04-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

04-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie financiering en zekerheden. Contacten en afspraken
pandhouder.

04-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderhoudsw erkzaamheden w orden tijdens de verkoopprocedure
voortgezet.

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
2

Per datum doorstart (9 mei 2019) zijn de w erkzaamheden beëindigd.

6.2 Financiële verslaglegging
Zie financieel verslag.

04-04-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen doorw erkbegroting, contacten personeel.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-04-2019
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6.4 Beschrijving
Na het faillissement hebben zich verschillende gegadigden voor een al dan niet
gedeeltelijke doorstart gemeld. Met hen w ordt verder gesproken en w aar
nodig zal een biedingsprocedure w orden gevoerd.

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
2

Met goedkeuring van de pandhouder is met DEMCON overeenstemming
bereikt over een gedeeltelijke doorstart van de activiteiten in Enschede per 9
mei 2019 (zie ook rubriek 3). Hierbij zijn bedrijfsmiddelen, de patenten en de
immateriële activa verkocht. De activiteiten zullen vanuit Enschede w orden
voortgezet. Bij de doorstart w ordt aan ten minste één en mogelijk aan drie
van de w erknemers een nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden.

6.5 Verantwoording
Zie rubriek 6.4.

11-07-2019
2

6.6 Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 65.000,00

04-04-2019
1
11-07-2019
2

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)
Zie rubriek 3. De totale verkoopopbrengst bij de doorstart bedraagt EUR
65.000,- onder te verdelen in:
- kantoor- en bedrijfsinventaris: EUR 10.000,- patenten en immateriële activa: EUR 55.000,-

6.7 Boedelbijdrage
De boedelbijdrage is inbegrepen in de verdeling van de koopsom voor de
patenten en de immateriële activa die met de pandhouder is afgesproken (zie
rubriek 3.8).

11-07-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Gesprekken en correspondentie gegadigden en andere betrokkenen,
biedingsprocedure.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

04-04-2019
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De administratie is aan de curator ter beschikking gesteld.

04-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2012: 26-06-2013
2013: 11-07-2014
2014: 24-12-2015
2015: 30-01-2017
2016: 13-07-2017
2017: 31-01-2019

04-04-2019
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De jaarrekening over 2017 is te laat gepubliceerd. De curator onderzoekt of dit
leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid op de voet van art. 2:248 B.W .
(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
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Onderzoek nog niet afgerond.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

04-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2003 opgericht. Een eventuele vordering w egens
volstorting is verjaard.

04-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-04-2019
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In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2019
2

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)
Onderzoek nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

04-04-2019
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
(Tw eede verslag - 10 juli 2019)
Onderzoek nog niet afgerond.

11-07-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek administratie.

04-04-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Onder meer:

04-04-2019
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- taxatiekosten;
- inschakelen financieel adviseur;
- huur tijdens de opzegtermijn (art. 39 Fw );
- loon tijdens de opzegtermijn (art. 40 Fw ).
De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.228,00

04-04-2019
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€ 79.273,00

11-07-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet bekend.

04-04-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
N.v.t.

04-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

04-04-2019
1

13

11-07-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.601.170,74

04-04-2019
1

Dit bedrag bestaat grotendeels uit de vordering van de Rabobank en de
vorderingen ter zake van geldleningen.
€ 2.871.026,39

11-07-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

04-04-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

04-04-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

04-04-2019
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

04-04-2019
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

04-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

04-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- doorstart/verkoopprocedure
- onderzoek groepsvorderingen Singapore
- rechtmatigheidsonderzoek

04-04-2019
1

(Tw eede verslag - 10 juli 2019)

11-07-2019
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- onderzoek groepsvorderingen Singapore
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-04-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-07-2019
2

