
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2016 

 

Gegevens onderneming : RNA HOLDING B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/15/665 F 

Datum uitspraak : 1 september 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : Holding- beheeractiviteiten  

 

Omzetgegevens  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal :  1 

 

Verslagperiode :  7 oktober 2015 t/m 7 januari 2016 

Bestede uren in verslagperiode 2 :    8,8 uren 

Bestede uren totaal :  16,5 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 verslag 1. 

1.5 Verzekeringen : Zie verslag 1. 

1.6 Huur :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap een bedrijfspand huurt 

te 3812 PK Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 79. Bij aangetekende brief van  

23 september 2015  is de huurovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en 

met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, opgezegd. De 

huurovereenkomst is dan ook op 31 december 2015 geëindigd.  

 

Ik heb de verhuurder verzocht om contact met mij op te nemen, zulks voor het maken van 

een afspraak voor het opleveren van het bedrijfspand. Het is mijn verwachting dat deze 

afspraak op korte termijn zal kunnen plaatsvinden. 

 

De verhuurder heeft in de afgelopen verslagperiode haar vordering uit hoofde van de 

huurovereenkomst ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij geplaatst op de lijst 

van voorlopig erkende crediteuren. 

 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1.  
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1.  

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1. 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   : Zie verslag 1.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat mij uit de administratie is gebleken dat er in het 

verleden namens RnA Holding B.V. een aantal octrooien en patenten zijn aangevraagd.  

Voorts heb ik in mijn eerste verslag gemeld dat ik bij het octrooibureau heb 

nagevraagd of er nog octrooien en/of patenten op naam van RnA Holding B.V. staan  

geregistreerd.  

 

Een medewerker van het octrooibureau heeft mij in de afgelopen verslagperiode bericht dat  

hij voor een beantwoording van mijn vragen één en ander zal moeten uitzoeken. Hij is  

hiertoe echter pas bereid, indien er een voorschotnota wordt voldaan. De  

faillissementsboedel is op dit moment echter niet toereikend genoeg om de voorschotnota  

(en eventuele verdere kosten) te voldoen.  

 

Ik heb aan de (middellijk) bestuurder van RnA Holding gevraagd of het zijn verwachting is dat  

de eventuele baten zullen opwegen tegen de kosten van het octrooibureau. In reactie op  

mijn vraag heeft de (middellijk) bestuurder mij in een uitgebreid e-mailbericht bericht dat hij  

niet verwacht dat dit het geval zal zijn. Zeker ook, omdat er in een aantal gevallen   

nog werkzaamheden moeten worden verricht voor het afschrijven van een  

octrooiaanvraag. Bovendien zouden een aantal octrooien al enige tijd geleden zijn komen te 

vervallen. 

 

Het geheel overziend kom ik, mede gelet op de informatie van de (middellijk) bestuurder, tot 

de conclusie dat er met betrekking tot de octrooien en patenten geen baten voor de boedel 

te realiseren zijn. Voor zover er met deze immateriële activa al baten gerealiseerd zouden  

kunnen worden, dan wegen deze eventuele baten niet op tegen de kosten die hiervoor  

gemaakt moeten worden. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   : Zie verslag 1. 
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5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat mij uit de administratie is gebleken dat de ABN Amro 

een vordering heeft op RnA Holding B.V. ABN Amro heeft in de afgelopen verslagperiode 

haar vordering, in totaal € 501.376,08, ter verificatie ingediend. Deze vordering is door mij 

geplaatst op de crediteurenlijst. 

 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

ABN Amro heeft mij in haar brief van 6 oktober 2015 bericht dat zij alle zekerheden reeds  

heeft uitgewonnen en in mindering heeft gebracht op haar vordering op RnA Holding B.V. 

Onder  

de zekerheden vallen in ieder geval een bankgarantie en een borgstelling.  

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog steeds geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog steeds geen crediteuren gemeld die zich hebben  

beroepen op een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1.  

  

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

Zoals ik in het eerste verslag reeds heb gemeld, heeft de (middellijk) bestuurder de 

administratie van de gefailleerde vennootschap aan mij overhandigd. In de afgelopen 

verslagperiode heb ik, naar aanleiding van de bestudering van de administratie, een aantal 

vragen aan de (middellijk) bestuurder gesteld. Het is mijn verwachting dat mijn vragen in de 

komende verslagperiode beantwoord zullen worden. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naast het niet, althans niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen is mij vooralsnog niet  

gebleken van andere feiten en/of omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk  

bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk 

 bestuur voortzetten en afronden. 
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7.6 Paulianeus handelen  :  

Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. Ik zal mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus 

handelen in de komende verslagperiode voortzetten en afronden. 

  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 49.565,24 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 24.739,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 1.056.581,82 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de antwoorden van de (middellijk) bestuurder op mijn vragen over de administratie 

afwachten; 

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden; 

- het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten en afronden. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


