
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2014  

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid RnA B.V., h.o.d.n.: 

   - RnA B.V.; 

   - RnAssays 

Faillissementsnummer : C16/ 13/ 1051F 

Datum uitspraak : 24 september 2013 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening: : € 2.170,19 

Activiteiten onderneming  :     Zie verslag 1. 

Omzetgegevens : Zie verslag 1. 

Prsoneel gemiddeld aantal : Zie verslag 1.  

 

Verslagperiode :  5 november 2013 t/m 10 februari 2014 

Bestede uren in verslagperiode 2 :  21,2 uren 

Bestede uren totaal :  39,1 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures :  

In het eerste verslag  heb ik gemeld dat er op de datum van het uitspreken van het  

faillissement sprake was van één procedure tegen de gefailleerde vennootschap, welke  

procedure aanhangig is gemaakt door een leverancier. Deze leverancier heeft in rechte 

betaling gevorderd van de door haar aan de gefailleerde vennootschap verstuurde facturen.  

De vordering bedraagt in hoofdsom € 17.960,19.  

 

Voorts heb ik in het eerste verslag gemeld dat de procedure is verwezen naar de parkeerrol  

van 2 april 2014. Gelet op het feit dat de leverancier haar vordering reeds ter verificatie  

heeft ingediend en deze vordering ook is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende  

schuldeisers, heb ik de advocaat van de leverancier in de afgelopen verslagperiode bericht  

dat de procedure naar mijn mening kan worden doorgehaald. Vooralsnog heeft voornoemde 

advocaat een dergelijk verzoek nog niet aan de rechtbank gedaan.  
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De leverancier heeft haar vordering inmiddels verlaagd tot een bedrag van € 9.248,69. Dit 

vanwege de omstandigheid dat ik tot afgifte ben overgegaan van een aantal zaken die door 

de leverancier onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd. Het bedrag dat in mindering is  

gebracht op de vordering is gelijk aan de economische waarde van de teruggenomen zaken.   

 

1.5 Verzekeringen       :  

Voor wat betreft de verzekeringen van RnA B.V. verwijs ik allereerst naar hetgeen ik 

hieromtrent in het eerste verslag heb gemeld. Ter aanvulling hierop geldt het volgende. 

 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik met de verzekeringsmaatschappij heb afgesproken 

dat de verzekering voor inventaris/goederen tot en met 31 december 2013 in stand zal 

blijven. Gelet op het feit dat de verkoop van de inventaris/goederen van de gefailleerde 

vennootschap meer tijd in beslag neemt dan verwacht, ben ik met de 

verzekeringsmaatschappij in overleg over het voorlopig voortzetten van voornoemde 

verzekering. 

  

1.6 Huur  : Zie verslag 1.  

1.7 Oorzaak faillissement  : Zie verslag 1. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  : Zie verslag 1. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat in het bedrijfspand een kantoor- en bedrijfsinventaris 

aanwezig is en dat het hier onder andere bureaus, bureaustoelen, computers en 

laboratoriumapparatuur betreft. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik wederom met één partij een bespreking gehad, die 

mogelijk geïnteresseerd is in een overname van (een deel van) de bedrijfsmiddelen van de 

gefailleerde vennootschap. Met deze partij heb ik op 31 januari 2014 het bedrijfspand te 

Utrecht bezocht. Ik ben thans nog in afwachting van een eventuele bieding van deze partij. 

 

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de gegevens verstrekt 

van nog een andere partij die mogelijk ook interesse heeft in een overname van (een deel 

van) de bedrijfsmiddelen. Deze partij zal op korte termijn door mij worden benaderd. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-

commissaris, twee IMac computers verkocht aan de (middellijk) bestuurder van de  

 



Openbaar verslag : 2 
Faillissementsnummer : C 16/13/1051F 
Naam schuldenaar  : RnA B.V., h.o.d.n. RnAssays  3 

 

gefailleerde vennootschap. De verkoopopbrengst van deze twee computers bedraagt  

€ 650,--, excl. BTW. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : € 650,--, excl. BTW. 

3.7 Boedelbijdrage  :  

Over een eventuele boedelbijdrage dien ik nog nadere afspraken te maken met ABN Amro. 

Reden waarom er vooralsnog geen afspraken zijn gemaakt, is dat mij nog niet is gebleken 

dat ABN Amro daadwerkelijk een pandrecht heeft op de bedrijfsmiddelen, die zich in de 

bedrijfspanden te Utrecht en Amersfoort bevinden. 

  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In het bedrijfspand dat door RnA B.V. wordt gebruikt, is een voorraad aanwezig. Het betreft 

hier onder andere een voorraad biomaterialen. Gelet op het bijzondere karakter en de 

omvang van de voorraad is het moeilijk om een geschikte koper te vinden. De (middellijk) 

bestuurder heeft mij eind januari 2014 de gegevens van een potentiële koper bericht. Ik zal 

spoedig contact gaan opnemen met deze partij.  

 

Voorts heb ik op 30 januari 2014 een bespreking gehad met een medewerker van het NTAB. 

Deze medewerker heeft mij toegezegd dat hij zal gaan zoeken naar potentiële kopers voor 

de voorraad van de gefailleerde vennootschap. 

 

Met betrekking tot het onderhanden werk verwijs ik naar het eerste verslag.  

 

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  :  

Over een eventuele boedelbijdrage dien ik nog nadere afspraken te maken met ABN Amro. 

Reden waarom er vooralsnog geen afspraken zijn gemaakt, is dat mij nog niet is gebleken 

dat ABN Amro daadwerkelijk een pandrecht heeft op de voorraden, die zich in het 

bedrijfspand te Utrecht bevindt. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   : Zie verslag 1. 

  

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

Zoals ik in het eerste verslag reeds heb gemeld, heeft ABN Amro een vordering op de 

gefailleerde vennootschap uit hoofde van een krediet in rekening-courant en een 

zogenaamde middellange lening. Deze vordering bedraagt in totaal € 2.601.507,21. De 

vordering van ABN Amro is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende 

schuldvorderingen.   
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5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

Voor wat betreft de zekerheden verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in het 

eerste verslag heb gemeld. Ter aanvulling hierop geldt het volgende. 

 

ABN Amro heeft gesteld dat zij onder andere een (stil) pandrecht heeft op de voorraden, de 

bedrijfsinventaris, de vorderingen van de gefailleerde vennootschap en de intellectuele 

eigendomsrechten. Uit de van ABN Amro ontvangen stukken heb ik niet kunnen afleiden of 

zij daadwerkelijk een pandrecht heeft op de bedrijfsmiddelen en de voorraden van de 

gefailleerde vennootschap. Om hieromtrent meer duidelijkheid te verkrijgen, heb ik nadere 

stukken, onder andere de laatst geregistreerde volmacht, opgevraagd bij ABN Amro.  

 

5.4 Separatistenpositie   : Zie verslag 1. 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat een aantal leveranciers zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud. In de afgelopen verslagperiode heeft één leverancier de door haar 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug ontvangen. De overige leveranciers die 

zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud heb ik inmiddels bericht dat ik niet tot 

afgifte zal overgaan van de door hen geleverde zaken. Dit vanwege de omstandigheid dat de  

aangetroffen zaken niet identificeerbaar tot de door deze leveranciers onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.  

 

5.7 Reclamerechten  :  

Er hebben zich tot op heden bij mij nog geen schuldeisers gemeld die zich hebben beroepen 

op een recht van reclame.  

 

5.8 Retentierechten   :  

Er hebben zich vooralsnog bij mij nog geen schuldeisers gemeld die een beroep hebben 

gedaan op een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Ondanks een onderzoek naar de mogelijkheden daartoe is het vooralsnog niet mogelijk 

gebleken om een doorstart, dan wel een overname te realiseren. Het belangrijkste 

struikelblok blijkt de investering die moet worden gedaan om het door de gefailleerde 

vennootschap ontwikkelde product op de markt te brengen. Vooralsnog is er geen enkele 

partij gevonden die bereid is of daar financieel toe in staat is om een dergelijke investering 

te doen.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De administratie die ik van de (middellijk) bestuurder heb mogen ontvangen, is inmiddels 

door mij bestudeerd. Hieruit blijkt dat de administratie behoorlijk is bijgehouden. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Hiervan is tot op heden niet gebleken.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

Tot op heden is mij niet gebleken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 23.222,70 

Het betreft hier onder andere het salaris en de kosten bewindvoerder, alsmede kosten die 

zijn gemaakt in opdracht c.q. met instemming van de bewindvoerder ten behoeve van de 

bedrijfsexploitatie. Voorts dient er nog rekening gehouden te worden met een latente 

vordering van het UWV. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 25.431,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 17.110,32 

8.4 Andere pref. crediteuren   : n.v.t. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 26 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 3.806.965,40 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie punt 1.4 van dit verslag, alsmede verslag 1.. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling surseance.  : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten de bedrijfsmiddelen en de voorraden van de gefailleerde vennootschap te 

verkopen; 

- contact opnemen met de partij waarvan de (middellijk) bestuurder heeft aangegeven 

dat zij geïnteresseerd is in een overname van (een deel van) de biomaterialen; 

- de nadere stukken van ABN Amro afwachten met betrekking tot het door haar 

gestelde pandrecht; 

- de mogelijkheden voor een doorstart verder onderzoeken; 

- nader inventariseren van de crediteuren; 

 

 10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


