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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

BioXpert B.V. 04-09-2018
 5

Het maken van transgene knaagdieren, fokken van proefdieren, huisvesting 
en verzorging van proefdieren, uitvoeren van experimenten in opdracht.

04-09-2018
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 945.499,00

10 04-09-2018
 5

Verslagnummer 5
Datum verslag 04-09-2018
Insolventienummer F.01/16/479
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000008278:F001
Datum uitspraak 27-09-2016

R-C mr. S.J.O. de Vries
Curator mr. R.C.M. Michielsen



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Boedelsaldo
€ 44.770,74

04-09-2018
 5

van
6-3-2018

t/m
3-9-2018

04-09-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 20,50 uur

totaal 20,50 uur

In totaal zijn er 426,20 uren besteed. 04-09-2018
 5

1. Inventarisatie

Bestuurder is mevrouw C.J.J. Coenen – de Roo. 

Aandeelhouders zijn B-Scientific B.V. (waar mevrouw Coenen enig 
aandeelhouder/bestuurder is) en J.B. Prins Advies en Project management 
B.V.

04-09-2018
 5



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Geen. De curator zal een procedure starten tegen RadboudUMC. Dit betreft 
een overeenkomst tussen de curator en RadboudUMC op grond waarvan 
RadboudUMC nog een bedrag van € 19.200 (excl. btw en toeslag) dient te 
voldoen voor onderzoek waarvoor zij BioXpert opdracht hadden gegeven. 
Het geschil met RadboudUMC is geschikt voor een bedrag van € 14.287,68. 
Dit is reeds op de boedelrekening ontvangen. Thans is er een procedure 
aanhangig tegen debiteur Maastricht University, vanwege een beroep op 
verrekening voor na datum faillissement verrichte werkzaamheden met een 
pré-faillissementsvordering. Maastricht University moest op 7 maart haar 
conclusie van dupliek indienen, maar heeft uitstel van vier weken verzocht 
aan de rechtbank. 

Verslag 5:
De kantonrechter heeft op 22 augustus 2018 vonnis gewezen. Daarin is de 
vordering van de curator afgewezen. De curator onderzoekt de 
mogelijkheden van hoger beroep.

04-09-2018
 5

Via Centraal Beheer Achmea. 04-09-2018
 5

Bedrijfslocatie wordt gehuurd voor € 29.942,66 per maand incl. 
servicekosten. De huur is door de verhuurder opgezegd en eindigt per 1-12-
2016. De bedrijfslocatie is opgeleverd aan de verhuurder. Met de verhuurder 
bestaat mogelijk nog een geschil over teveel betaalde voorschotten voor 
levering energie. De curator onderzoekt dat nog nader. Eén en ander is nog 
in onderzoek. 

Verslag 5:
Het onderzoek is afgerond, er zal geen actie worden ondernomen.

04-09-2018
 5

Wegvallen van belangrijke opdrachtgever en oplopende achterstand in 
huurbetalingen.

04-09-2018
 5



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden
10

04-09-2018
 5

Personeelsleden
16

04-09-2018
 5

Datum Aantal Toelichting

30-9-2016 10

totaal 10

3. Activa

Niet van toepassing. 04-09-2018
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

€ 175.786,50 € 0,00

totaal € 175.786,50 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Huisvesting van dieren, apparaten ten behoeve van dierproeven. Exacte 
omvang wordt vastgesteld door middel van een taxatierapport van NTAB in 
opdracht van Rabobank Oss-Bernheze en de curator.

Boedelbijdrage Conform Recofa-richtlijnen.

04-09-2018
 5

Ja, de Belastingdienst heeft een vordering van € 102.110,=. 04-09-2018
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

€ 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00

Huisvesten proefdieren van opdrachtgevers, fokken van proefdieren, 
uitvoeren van 
experimenten, detachering en het schrijven van een safety rapport.

04-09-2018
 5

Het onderhanden werk is geïncasseerd door de curator. 04-09-2018
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 122.181,95 per 14 oktober 2016. Er wordt nader onderzoek gedaan naar 
een vergoeding die betaald moet worden wegens een ontbonden contract. 
Dit houdt mogelijk een verhoging van de debiteurenpositie in van +/- € 120K. 
De ontbindingsvergoeding was onjuist berekend, de debiteurenpositie per 
datum faillissement bedroeg € 121.314,41. Twee debiteuren hebben hun 
schuld verrekend met een vordering die zij op failliet hadden, waardoor het 
totaal te incasseren bedrag aan debiteuren op € 100.603,44 komt.     

Er was eerst volgens opgave van de bestuurder een OHW-positie per datum 
faillissement van € 150.000,=. Dit werd later bijgesteld, omdat daar alle nog 
uit te voeren werkzaamheden in verwerkt waren. De OHW-positie werd 
uiteindelijk bijgewerkt naar € 18.069,44. 
Alle debiteuren zijn geïncasseerd.

04-09-2018
 5



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 427.255,90 04-09-2018
 5

Niet van toepassing. 04-09-2018
 5

Rabobank Oss-Bernheze heeft aangegeven een pandrecht te hebben op: 
voorraden, octrooien, inventaris, vorderingen op derden, rechten/vorderingen 
uit polissen en achterstelling en verpanding vordering op B-Scientific B.V. 
respectievelijk J.B. Prins Advies & projectmanagement B.V.

04-09-2018
 5

Ingeroepen door meerdere partijen. Wordt onderzocht. Afgewikkeld. 04-09-2018
 5

Ingeroepen door meerdere partijen. In het kader van afronding projecten 
wordt dit na afronding daarvan verder onderzocht. Afgewikkeld.

04-09-2018
 5

Niet van toepassing. 04-09-2018
 5

€ 0,00

Nader overeen te komen. Voor de debiteurenincasso is een boedelbijdrage 
van 10% overeengekomen.

04-09-2018
 5



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ondernemingsactiviteiten worden voortgezet. Lopende projecten worden 
afgerond (e.e.a. in overleg met opdrachtgevers). In ieder geval tot uitwerktijd 
personeel. Daarna nader te bezien. Werkzaamheden zijn per 1 december 
2016 gestaakt. Alle projecten zijn afgerond en uitgefactureerd. Er is na het 
afronden van de lopende projecten een geschil ontstaan met Maastricht 
University. Na datum faillissement zijn werkzaamheden voor deze partij 
verricht. Zij meent echter de vordering die de curator op haar heeft te kunnen 
verrekenen met haar pré-faillissementsvordering op failliet.

04-09-2018
 5

Doorstarten onderneming

Wordt onderzocht. N.v.t. 04-09-2018
 5

€ 0,00 04-09-2018
 5



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 04-09-2018
 5

T/m 2014. 2015 is aanwezig, maar niet gedeponeerd bij de KvK. 04-09-2018
 5

Vrijgesteld. 04-09-2018
 5

Voldaan. 04-09-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

04-09-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek. Vooralsnog niet van gebleken.

04-09-2018
 5



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 33.687,80 04-09-2018
 5

€ 102.110,00 04-09-2018
 5

€ 5.426,55 04-09-2018
 5

€ 0,00 04-09-2018
 5

22 04-09-2018
 5

€ 1.233.132,27 04-09-2018
 5

Nog niet bekend. De curator verwacht op basis van het huidige actief geen 
uitkering te kunnen doen aan concurrente crediteuren.

04-09-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

RadboudUMC
Maastricht University

04-09-2018
 5

Dit betreft een overeenkomst tussen de curator en RadboudUMC op grond 
waarvan RadboudUMC nog een bedrag van € 19.200 (excl. btw en toeslag) 
dient te voldoen voor onderzoek waarvoor zij BioXpert opdracht hadden 
gegeven. Het geschil met RadboudUMC is geschikt voor een bedrag van € 
14.287,68. Dit is reeds op de boedelrekening ontvangen. 

Thans is er een procedure aanhangig tegen debiteur Maastricht University, 
vanwege een beroep op verrekening voor na datum faillissement verrichte 
werkzaamheden met een pré-faillissementsvordering.

04-09-2018
 5

De kantonrechter heeft op 22 augustus 2018 vonnis gewezen. Daarin is de 
vordering van de curator afgewezen.

04-09-2018
 5

De curator onderzoekt de mogelijkheden van hoger beroep. 04-09-2018
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Afronden lopende projecten, biedingstraject opstarten, incasso debiteuren. 
Onderzoek in administratie en gevoerde beleid, afrekening met bank, 
afronden incasso debiteuren. Procedure tegen RadboudUMC, incasseren 
vordering op Maastricht University. Procedure tegen Maastricht University, 
overige voorkomende werkzaamheden. 

Verslag 5:
Onderzoek naar hoger beroep in procedure tegen Maastricht University en 
overige voorkomende werkzaamheden.

04-09-2018
 5

Nog niet bekend. 04-09-2018
 5

4-3-2019 04-09-2018 
 5

Bijlagen



Financieel verslag per 04-09-2018
Naam BioXpert B.V.

Curator mr. R.C.M. Michielsen

Rechter-Commissaris mr. S.J.O. de Vries

Insolventienummer F 16/479

Disclaimer:

A. Baten Incl. B.T.W. B.T.W.

A.I

1. Immateriële vaste activa

 - Goodwill -€                                        -€                                  

 - Handelsnaam -€                                        -€                                  

 - I.E. Rechten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

2. Materiële vaste activa

a  - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

b  - Inventaris, machinerieën 175.786,50€                          136,50€                            

Af: rechten van derden 72.890,00-€                             -€                                  

Bij: vergoeding kosten 1.715,03€                               

Bij: boedelbijdrage Rabobank 7.289,00€                               -€                                  

111.900,53€                       

c  - Vervoermiddelen -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

3. Financiële vaste activa

a  - Deelnemingen -€                                        

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

b  - Intercompanyvorderingen -€                                        

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: Kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

4. Voorraden/OHW

 - Voorraden -€                                        -€                                  

 - OHW -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

5. Debiteuren

 - Boedeldebiteuren ontvangen op boedelrekening 79.263,67€                             -€                                  

 - Boedeldebiteuren ontvangen op rekening failliet 5.378,93€                               -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

84.642,60€                         

 - Pré-faillissement 118.683,62€                          

Af: rechten van derden 118.683,62-€                          

Af: kosten -€                                        -€                                  

Bij: boedelbijdrage debiteuren 11.868,36€                             

11.868,36€                         

Af: kostenvergoeding bank 18.909,29-€                             

18.909,29-€                         

6. Liquide middelen

- Kas -€                                        

- Bank 521,55€                                  

521,55€                              

7. Overige baten

 - Bankrente 327,20€                                  

 - Afdrachten van inkomen aan boedel -€                                        

 - Restituties 2.850,29€                               

 - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen -€                                        

 - Boedelbijdrage(-n) -€                                        

 - -€                                        -€                                  

3.177,49€                           

Totaal vrij actief 193.201,24€                       136,50€                            

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 

mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Vrij actief

Financieel, 4-9-2018



A.2

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

 - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Subtotaal -€                                        -€                                  

-€                                    

9. Opbrengst retentierecht

 - Retentierecht 60 Fw -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

10. Opbrengst 3:287 BW

 - Schadepenningen 3:287 BW -€                                        

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

 - Opbrengst 3:284 BW -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

 - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

-€                                    

13. Opbrengsten overige gebonden activa

 - Opbrengsten overige gebonden activa op boedelrek. 38.224,61€                             -€                                  

 - Opbrengsten overige gebonden activa op rek failliet 80.459,01€                             -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden 118.683,62-€                          -€                                  

-€                                    

Totaal gebonden actief -€                                    -€                                  

A.3

14. Bodemzaken

 - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        

Subtotaal -€                                        

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder -€                                        

-€                                    -€                                  

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

 - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] -€                                        

Extracomptabel

15. Opbrengst 138 Waterschapswet

 - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet -€                                        

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

 - Overige 57 lid 3 opbrengsten -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    -€                                  

Totaal 57 lid 3 Fw-actief -€                                    -€                                  

Totaal actief 193.201,24€                       136,50€                            

Gebonden actief

57 lid 3 Fw - Actief

Financieel, 4-9-2018



B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten Incl. B.T.W. B.T.W.

1. Super-preferent

a. Salaris en verschotten curator 108.862,78-€                       18.893,55-€                       

b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€                                    

c. Overige super-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

2. Preferent

a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) -€                                    

b. Overige hoog-preferente verplichtingen/ loon personeel doorwerkperiode 6.124,49-€                           -€                                  

c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) -€                                    

d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€                                    

e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen 223,00-€                              -€                                  

3. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€                                    

b. Huur -€                                    -€                                  

c. Taxatiekosten -€                                    -€                                  

d.1. KPN 459,53-€                              79,35-€                              

d.2. Rendac 533,61-€                              92,61-€                              

d.3. Linde Gas 2.231,68-€                           333,92-€                            

d.4. Sigma Aldrich Chemie 235,71-€                              40,91-€                              

d.5. Aelita Express B.V. 363,00-€                              63,00-€                              

d.6. Hospithera N.V. 1.670,50-€                           -€                                  

d.7. Exact 811,91-€                              -€                                  

d.8. PC Corner, Better IT 2.384,91-€                           413,91-€                            

d.9. Radboud QM Diagnostics 226,27-€                              

d.10.B-Scientific 24.200,00-€                         4.200,00-€                         

d.10.Overige concurrente boedelverplichtingen 103,11-€                              17,90-€                              

148.430,50-€                       24.135,15-€                       

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW) 193.201,24€                       

Totaal B (incl. BTW) 148.430,50-€                       

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) -€                                    

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren -€                                    

Saldo boedelrekening 44.770,74€                         

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-preferent

a. Salaris en verschotten curator -€                                    -€                                  

b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€                                    

c. Overige super-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

2. Preferent

a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) 3.217,42-€                           

b. Overige hoog-preferente verplichtingen -€                                    

c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) 28.940,76-€                         

d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€                                    

e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

3. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€                                    

b. Huur -€                                    -€                                  

c. Taxatiekosten -€                                    -€                                  

d. Overige concurrente boedelverplichtingen 1.529,62-€                           265,47-€                            

33.687,80-€                         265,47-€                            

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa        A 136,50€                            

Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -/- B 24.135,15-€                       

Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten -/- D 265,47-€                            

24.264,12-€                       

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte -€                                  

Terug te ontvangen omzetbelasting 24.264,12-€                       

Af te dragen Rentekas-BTW -€                                  

Financieel, 4-9-2018



F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) 44.770,74€                             

2. Nagekomen baten (rente) -€                                        

3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E) 24.264,12€                             

69.034,86€                         

Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) 33.687,80-€                         

Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 35.347,06€                         

Af: ingediende preferente vorderingen 107.536,55€                          

Af: ingediende concurrente vorderingen 1.233.132,27€                       

Af: ingediende achtergestelde vorderingen -€                                        

Voorlopig tekort 1.305.321,76-€                    

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en 

berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Financieel, 4-9-2018
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