
Algemeen

Gegevens onderneming

Mucosis B.V. is een op 5-12-2006 opgerichte vennootschap met als bestuurder een 
Amerikaan (T.S. Johnston) en een negental aandeelhouders, waaronder een Chinees 
biotechnologisch bedrijf, de NOM, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Stichting 
Administratiekantoor Mucosis  en een aantal B.V.'s uit de private hoek.

Activiteiten onderneming

Ontwikkeling van vaccintechnologie en vaccins voor preventie infectieziekten

Omzetgegevens

2016:  € 3.795.035,--
2015:  € 2.835.756,--

Personeel gemiddeld aantal

12 (exclusief bestuurder en één commissaris die ook op de "loonlijst" stonden)

Saldo einde verslagperiode

€ 0

€ 48.182,31

€ 175.307,21

Verslagperiode

27 juni t/m 7 juli 2017

8 juli t/m 30 september 2017

1 oktober t/m 31 december 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014250:F001

27-06-2017

mr. H.H.  Kielman

Curator: mr. R.G.  Holtz

Insolventienummer: F.18/17/141
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Bestede uren in verslagperiode

mr. R.G. Holtz:               32,5
mr. J.H. Mastenbroek:     20,7
mr. H. Bethlehem:           34,7
mr. K.M. Felt:                    1,5
J.A. de Vries:                   11,5

mr. R.G. Holtz: 95,6 
mr. J.H. Mastenbroek: 28,8
mr. H. Bethlehem: 82 
mr. K.M. Felt: 0,9 
mr. T.J.J. Bodewes: 2,7
J.A. de Vries: 10,4

mr. R.G. Holtz: 70,2 
mr. J.H. Mastenbroek: 9,1 
mr. H. Bethlehem: 53,8 
mr. K.M. Felt: 2,0 
mr. T.J.J. Bodewes: -
J.A. de Vries: 7,4 
F. Maatjes: 1,1

Bestede uren totaal

100,9

321,3

464,9

Toelichting

mr. Bethlehem is met name ingeschakeld vanwege zijn kennis van patenten en octrooien.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie onder algemeen

1.2 Winst en verlies

2016:     -/- € 650.704,--
2015:     -/- € 4.318.787,--
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1.3 Balanstotaal

2016:     € 1.323.954,--
2015:     € 1.465.956,--

1.4 Lopende procedures

Geen voor zover bekend

1.5 Verzekeringen

Diversen.

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een uitloopdekking van 3 jaar na datum 
faillissement geregeld.

1.6 Huur

Verhuurder is Hanzeborg B.V. Verhuurder heeft huurovereenkomst opgezegd tegen 1 oktober 
2017.

De gehuurde ruimte  is  (naar genoegen van de verhuurder) bezemschoon opgeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

Mucosis hield zich de laatste jaren met name bezig met het ontwikkelen van een nasale spray 
als vaccin tegen RSV (respiratoir syncytieel virus). Jaarlijks sterven hier globaal 160.000  tot 
250.000  mensen aan (vooral kinderen en ouderen). Er bestaat geen effectieve therapie en 
preventie is alleen mogelijk bij een zeer kleine populatie van kwetsbare kinderen (in verband 
met de hoge kosten).   Het door  Mucosis in dit kader ontwikkelde RSV vaccin werd in een 
klinische Fase I getest door Imperial College London (UK) in de periode oktober 2016 t/m juli 
2017. Fase 1 bestaat uit het meten van de veiligheid van het vaccin en de immune response. 
De bedoeling was niet om het vaccin zelf op de markt te brengen, maar om het project na fase 
2 te verkopen aan een groter bedrijf die dit in de markt kan zetten. Pas in fase 2 kan de 
effectiviteit van het vaccin worden bekeken.  Om te garanderen dat de klinische studie wordt 
uitgevoerd volgens internationale richtlijnen (Good Clinical Practice [GCP]) heeft Mucosis 
Cmed Clinical Services (UK) ingeschakeld. Deze organisatie houdt toezicht op de studie bij 
Imperial College in Londen, onderhoudt de contacten met de autoriteiten en voert de analyse 
van de data uit. Op de data van dag 57 uit de studie is een interim analyse gedaan(om dit te 
doen moest de database gesloten worden). Deze data waren echter niet ‘robuust’ genoeg om 
naar fase 2 te gaan.  In feite zou de gehele fase 1 opnieuw uitgevoerd moeten worden, 
hetgeen een investering van enkele miljoenen euro's zou vergen. Hiertoe waren de 
investeerders (met name de aandeelhouders) niet bereid, waarna besloten werd het eigen 
faillissement aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

12 ( excl. bestuurder en commissaris)

Pagina 3 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

04-01-2018Datum:Nummer: 3



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

12

2.3 Datum ontslagaanzegging

29 juni 2017  (toestemming r-c  gegeven op 28 juni 2017)

2.4 Werkzaamheden

- opstellen ontslagbrieven
- inlichten personeel tijdens bijeenkomst op 29 juni 2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Laboratoriumapparatuur (verdeeld over drie labruimtes) en kantoorinventaris.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nog niet bekend

Voornoemde bedrijfsmiddelen zijn in verslagperiode 2 online geveild. De opbrengst zal in de 
volgende verslagperiode binnenkomen en worden verantwoord.

De bedrijfsmiddelen hebben een bedrag van € 175.517,55 (incl. BTW) opgeleverd, 
waartegen over kosten staan i.v.m. verkoop/veiling/opslag en storten afval van € 
24.927,21 (incl. BTW).
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3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie en taxatie.

online veiling

Het afwikkelen van de veiling. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden bestaande uit diverse laboratorium verbruiksgoederen.
Geen onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

nog niet bekend

Verkocht na veiling op voorwaarden veiling. De opbrengst zal in de volgende verslagperiode 
binnenkomen en worden verantwoord

Zie onder bedrijfsmiddelen. Er zijn vier dozen disposables buiten de veiling gehouden 
die waarschijnlijk in de komende verslagperiode zullen worden verkocht.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventarisatie en taxatie

verkoop na veiling

Onderhandelingen met derde partij over verkoop 4 dozen disposables.

3.15 Andere activa: Beschrijving
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Diverse immateriële activa, met name een viertal patenten/octrooien, enerzijds betrekking 
hebbend op ontwikkelde vaccins (met name SynGEM), anderzijds op de gebruikte platform 
technologie (Mimopath).
Vier hiermee samenhangende patenten zijn eigendom van derden.

waaraan kunnen worden toegevoegd de IB, IMPD, alsmede diverse onderzoeksdata, met 
name uit de klinische fase 1, m.b.t de ontwikkeling van het  RSV-vaccin.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

nog niet bekend

Onderhandelingen met verschillende gegadigden zijn gaande. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het in kaart brengen van de diverse patenten, de verschillende rechthebbenden en het 
proberen inzicht te krijgen in de waarde ervan.

In verslagperiode 2 heeft de curator een viertal deskundigen (allen werkzaam bij het UMCG te 
Groningen) onderzoek laten doen naar de "waarde" van voornoemde activa. Mede naar 
aanleiding van hun bevindingen heeft de curator een derde/deskundige ingeschakeld om hem 
in het verkoopproces terzijde te staan en te begeleiden. In de komende verslagperiode zullen 
hiertoe de nodige stappen worden gezet.

In verslagperiode 3 heeft de curator zich (in samenspraak met de door hem 
ingeschakelde deskundige) met name bezig gehouden met het in kaart brengen van de 
"Mucosis technologie en IP" en het benaderen van mogelijk geïnteresseerden in deze 
technologie. Ook is overleg gevoerd met ANS B.V. (een aan de RUG gelieerde 
vennootschap) over de op haar naam staande octrooien die nauw samenhangen met de 
octrooien van Mucosis, welk overleg geleid heeft tot een gezamenlijke 
vermarktingsstrategie, uit voeren door en in overleg met de door de curator 
aangezochte deskundige.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In beginsel geen. Mucosis was bezig met de ontwikkeling van het RSV vaccin, maar kon dit 
nog niet in de markt zetten.

4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.
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4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen. Mucosis werd door private partijen gefinancierd alsmede d.m.v. subsidies onder meer 
van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en buitenlandse Fondsen.

5.2 Leasecontracten

geen voor zover bekend

Linde Gas;  is geregeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

T.b.v. het RVO zijn  pandrechten gevestigd  op de materiële en immateriële activa die mede 
met behulp van dit innovatiekrediet (verstrekt vanaf 2014) tot stand zijn gekomen. Hieronder 
vallen geen materiële activa. In hoeverre er immateriële activa (met name patenten) onder 
deze verpanding vallen, moet nog nader worden onderzocht.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog enkel het RVO.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Dit wordt 
nader onderzocht en  zoveel mogelijk afgewikkeld.

Geen enkel eigendomsvoorbehoud is gehonoreerd.

5.7 Retentierechten

geen

5.8 Reclamerechten

nog niet bekend

niet aan de orde
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5.9 Werkzaamheden

inventariseren rechten van derden en het plegen van overleg met betrokkenen, waaronder 
RVO en eigendomsvoorbehoudgerechtigden.

Afwerken eigendomsvoorbehouden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er vinden onderhandelingen plaats over enige vorm van doorstart.

Deze onderhandelingen hebben niet tot een doorstart geleid.

6.5 Doorstart: Verantwoording

nog niet aan de orde

niet meer van toepassing 

6.6 Doorstart: Opbrengst

nog niet bekend

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Het plegen van overleg- en het starten van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen.
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Het voortzetten van deze onderhandelingen die uiteindelijk niet tot enige vorm van doorstart 
hebben geleid.

Opmerking verdient dat werkzaamheden van mr. Bethlehem i.v.m. de verkoop etc. van 
de octrooien voor een deel in deze categorie (naast categorie 3) zijn genoteerd.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt t.z.t. nader onderzocht

7.2 Depot jaarrekeningen

voldaan

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

wordt t.z.t. nader onderzocht

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

voldaan

7.5 Onbehoorlijk bestuur

wordt t.z.t. nader onderzocht

7.6 Paulianeus handelen

wordt t.z.t. nader onderzocht; vooralsnog geen aanwijzingen hiervoor.

7.7 Werkzaamheden

Het krijgen van inzicht in de financiële gegevens, het verzamelen en veiligstellen van data (er 
is een back up door en t.b.v. de curator gemaakt van alle bedrijfsgegevens op de harde schijf 
van Mucosis) etc. etc.

De administratie van Mucosis is veilig gesteld en zal t.z.t. nader worden onderzocht.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

nog niet bekend

Pagina 9 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

04-01-2018Datum:Nummer: 3



Hanzeborg B.V. (verhuurder): € 18.628,36

8.2 Pref. vord. van de fiscus

nog niet bekend

€ 11.513,-

€ 65.922,29

8.3 Pref. vord. van het UWV

nog niet bekend

€ 45.718,78

8.4 Andere pref. crediteuren

nog niet bekend

1

werknemer: € 8.690,51

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

35

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 444.888,15

€ 6.612.186,22

€ 6.622.197,51

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend
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8.8 Werkzaamheden

inventarisatie en aanschrijven van de crediteuren.

idem; diverse contacten met crediteuren

Verder inventariseren crediteuren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

geen

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

Het beproeven van een doorstart, het te gelde maken van de activa, het plegen van nader 
onderzoek op allerlei vlakken.

Het te gelde maken van met name de patenten en alles wat met het ontwikkelen van het RSV-
vaccin samenhangt. 

10.3 Indiening volgend verslag

1 oktober 2017

1 januari 2018
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1 april 2018

10.4 Werkzaamheden

zie boven
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