
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 mei 2015  

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

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

   - RnA B.V.; 

   - RnAssays 

Faillissementsnummer : C 16/ 13/ 1051F 

Datum uitspraak : 24 september 2013 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 23.000,52 

Activiteiten onderneming  :     Zie verslag 1. 

Omzetgegevens : Zie verslag 1. 

Prsoneel gemiddeld aantal : Zie verslag 1.  

 

Verslagperiode :  28 februari 2015 t/m 29 mei 2015 

Bestede uren in verslagperiode 7 :      7,0 uren 

Bestede uren totaal : 100,7 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   : Zie verslagen 1 t/m 3. 

1.5 Verzekeringen  : Zie verslagen 1 t/m 3.  

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.  
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

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

eerste t/m zesde verslag heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik het navolgende op. 

 

In het zesde verslag heb ik gemeld dat een aantal van de verkochte bedrijfsmiddelen in 

eigendom toebehoren aan ABN Amro Lease. Voorts heb ik in het zesde verslag gemeld dat ik 

aan ABN Amro Lease een voorstel heb gedaan voor een verdeling van de verkoopopbrengst 

van de bedrijfsmiddelen. Op basis van dit voorstel komt aan ABN Amro Lease een bedrag toe 

van in totaal € 23.008,40. In de afgelopen verslagperiode heeft ABN Amro Lease mij bericht 

dat zij instemt met dit voorstel. Het aan ABN Amro Leae toekomende bedrag heb ik 

inmiddels aan haar uitbetaald. 

 

Voorts heb ik in het zesde verslag gemeld dat de enige zaken die nog niet zijn verkocht twee 

cytometers betreffen. In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht deze cytometers 

onderhands te verkopen. De gesprekken die ik hieromtrent met een potentiële koper heb 

gevoerd, hebben echter niet geleid tot een verkoop. Reden waarom ik BVA Auctions B.V. 

heb verzocht om de cytometers nogmaals ter veiling aan te bieden. Deze veiling zal 

plaatsvinden van 29 mei t/m 4 juni 2015.    

 

3.6 Verkoopopbrengst  : Zie verslag 6. 

3.7 Boedelbijdrage  : Zie verslagen 3 t/m 5. 

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.  

 

In het tweede t/m vierde verslag heb ik gemeld dat ik met een potentiële koper in gesprek 

ben over een verkoop van de biomaterialen. In vijfde verslag heb ik gemeld dat ik deze 

koper, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris, een voorstel heb 

gedaan voor een overnamebedrag voor de biomaterialen.  

 

In het zesde verslag heb ik gemeld dat bovengenoemde potentiële koper nog niet 

inhoudelijk had gereageerd op mijn eerste voorstel en dat ik hem een nieuw voorstel heb 

gedaan. Hoewel ik in eerste dacht dat het hernieuwde voorstel ertoe zou leiden dat de 

onderhandelingen met de potentiële koper weer op gang zouden komen, is mij inmiddels 

gebleken dat dit niet het geval is. Ik heb dan ook de conclusie getrokken dat deze partij niet 

langer als een serieuze gegadigde moet worden beschouwd voor een overname van de 

biomaterialen. 

 

Naast bovengenoemde potentiële koper hebben zich bij mij ook geen andere partijen 

gemeld en heb ik ook geen andere partijen gevonden die serieus geïnteresseerd  zouden 

kunnen zijn in een overname van de biomaterialen. In verband met mijn zoektocht naar een  



Openbaar verslag : 7 
Faillissementsnummer : C 16/13/1051F 
Naam schuldenaar  : RnA B.V., h.o.d.n. RnAssays  3 

 

potentiële koper voor de biomaterialen heb ik ook contact gehad met een medewerker van 

het NTAB. Deze medewerker heeft reeds in 2010 onderzocht of het mogelijk is om de 

biomaterialen te verkopen. De conclusie van deze medewerker van het NTAB is uiteindelijk 

geweest dat het zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk is om de biomaterialen te verkopen. Hij 

heeft mij dan ook niet kunnen helpen aan de contactgegevens van een partij, die mogelijk de 

biomaterialen zou willen overnemen. 

 

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op de pogingen die ik heb ondernomen om te 

komen tot een verkoop van de biomaterialen, heb ik geen mogelijkheden meer gezien om 

deze activa alsnog aan een derde te verkopen. Reden waarom ik de rechter-commissaris heb 

verzocht om mij toestemming te verlenen om de voorraad biomaterialen onverkocht te 

laten en deze biomaterialen door een derde op een verantwoorde wijze te laten afvoeren en 

te laten vernietigen. Op 28 mei 2015 heeft de (waarnemend) rechter-commissaris de 

verzochte toestemming verleend. 

 

Nadat de rechter-commissaris zijn toestemming had verleend om de biomaterialen 

onverkocht te laten, heb ik aan twee partijen de opdracht gegeven om deze biomaterialen af 

te voeren en te vernietigen. Het betreft hier twee partijen die zich bereid hebben verklaard 

om (zonder kosten voor de faillissementsboedel) de biomaterialen te vernietigen.  

 

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : Zie verslagen 3 t/m 5.  

 

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)   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslagen 1 t/m 3.  

5.4 Separatistenpositie   : Zie verslag 1. 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : Zie verslagen 1 en 2. 

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   : Zie verslagen 1 en 2.  
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslagen 1 en 2. 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : Hiervan is  niet gebleken.  

7.6 Paulianeus handelen   : Er is mij niet gebleken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 124.387,43 

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 betreft het hier de boedelvordering van het UWV. 

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

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 24.448,84 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 3.330,16 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 29 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 3.877.898,29 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslagen 1 t/m 3. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling surseance.  : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten de cytometers te verkopen; 

- erop toezien dat de biomaterialen worden afgevoerd en worden vernietigd. 

  

 10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


