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Algemene gegevens
Naam onderneming
LabTIE B.V.

03-01-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LabTIE B.V.
statutair gevestigd te Geffen en kantoorhoudend te (5246 JR) Rosmalen aan
de Grote Elst 52, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer
61968722.

03-01-2019
1

Activiteiten onderneming
LabTIE hield zich bezig met de ontw ikkeling en productie van
laboratoriumapparatuur en laboratoriumbenodigdheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 185.452,20

€ -367.586,44

€ 2.009.058,64

2017

€ 171.627,00

€ -392.024,00

€ 631.389,00

2016

€ 100.938,00

€ -137.436,00

€ 409.420,00

2015

€ 6.631,00

€ -161.260,00

€ 145.877,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

03-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over de jaren 2015 tot en met 2017 zijn ontleend aan de
jaarrekeningen. De gegevens over het jaar 2018 (tot aan faillissementsdatum
4 december 2018) zijn afgeleid uit de digitale administratie van LabTIE.

03-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

03-01-2019
1

Toelichting
(inclusief bestuurders)

Boedelsaldo
€ 138.225,00

03-01-2019
1

€ 176.946,95

03-06-2019
2

Toelichting
Het boedelactief is toegenomen door de verkoop van diverse activa en de
inning van debiteurenvorderingen.
€ 140.016,16

03-12-2019
3

Verslagperiode
van
4-12-2018

03-01-2019
1

t/m
1-1-2019
van
2-1-2019

03-06-2019
2

t/m
28-5-2019
van
3-8-2019
t/m
17-11-2019

Bestede uren

03-12-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 54 min

2

155 uur 18 min

3

50 uur 42 min

totaal

268 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de eerste verslagperiode zagen op het inventariseren
van de boedel alsmede het onderzoeken van feiten en achtergronden die tot
het faillissement hebben geleid. In dat kader zijn er diverse gesprekken
gevoerd met de bestuurders van failliet, crediteuren en overige betrokkenen.
Namens de curator is een inventarisatie gemaakt van de aangetroffen
roerende zaken en zijn deze gew aardeerd. De administratie is veiliggesteld en
het personeel en de crediteuren zijn geïnformeerd over het uitgesproken
faillissement. De curator heeft voor het overige onderzoek gedaan naar de
verkoop mogelijkheden van de aangetroffen activa.

03-01-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de aangetroffen activa verkocht,
het bedrijfspand ontruimd en opgeleverd en een nadere inventarisatie
gemaakt van de schuldpositie.

03-06-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator een schikking getroffen met
Stichting W ageningen Research. Voorts heeft de curator de nog openstaande
debiteurenvorderingen geïncasseerd.

03-12-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van LabTIE is LabTIE Holding B.V. statutair gevestigd te Geffen en
kantoorhoudend te (5246 JR) Rosmalen aan de Grote Elst 52, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 61967459.

03-01-2019
1

LabTIE Holding B.V. w ordt bestuurd door Millenaar Capital Investment B.V.
statutair gevestigd te Geffen (KvK 17242705) en Bas Millenaar Management
B.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 67149731), w elke vennootschappen op
hun beurt w orden bestuurd door de heer A.S.B. Millenaar en mevrouw T.H.A.
Millenaar-Vlasw inkel respectievelijk hun zoon, de B.A. Millenaar.

1.2 Lopende procedures
Er is één procedure aanhangig, tussen LabTIE en Stichting W ageningen
Research. Zie voor nadere informatie onderdeel 9 van dit verslag.

1.3 Verzekeringen

03-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
LabTIE w as eigenrisicodrager voor de ziektew et en in dat verband verzekerd
bij De Amersfoortse (arbeidsongeschiktheid collectief). De betreffende
verzekering is door De Amersfoortse beëindigd per datum uitspraak
faillissement.

03-01-2019
1

LabTIE w as eigenaar van een personenauto, die w as verzekerd bij Reaal. De
betreffende verzekering eindigde op grond van de verzekeringsvoorw aarden
automatisch bij uitspraak van het faillissement.
De inboedel van het bedrijfspand van LabTIE w as niet verzekerd.

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd. Er is contact gew eest met de verhuurder. De
huurovereenkomst is nog niet beëindigd.

03-01-2019
1

De huurovereenkomst is bij aangetekende brief van 30 januari 2019 op basis
van artikel 39 Fw opgezegd. Als gevolg van deze opzegging is de
huurovereenkomst per ultimo april 2019 beëindigd.

03-06-2019
2

De curator is nog in gesprek met de verhuurder omtrent de financiële
afw ikkeling van de beëindigde huurovereenkomst. De huur is betaald tot en
met december 2018. De huur over de boedelperiode kan volledig w orden
voldaan uit de door failliet betaalde w aarborgsom ter grootte van zes
maanden huur. De verhuurder w il de w aarborgsom echter aanw enden voor de
voldoening van de schade die hij bew eerd geleden te hebben en te zullen
lijden als gevolg van de (voortijdige) beëindiging van de huurovereenkomst. De
opgevoerde kosten en schade w orden gedeeltelijk door de curator betw ist. De
curator tracht in minnelijk overleg tot een afw ikkeling te komen en heeft
daartoe een voorstel aan de verhuurder gedaan. Op dit voorstel is nog geen
reactie gekomen.
In de derde verslagperiode is niets vernomen van de verhuurder. In de
komende verslagperiode zal de verhuurder opnieuw w orden aangeschreven.

1.5 Oorzaak faillissement

03-12-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement
De curator dient nog een eigen onderzoek te doen naar de oorzaak van het
faillissement. Het bestuur van LabTIE heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt door samenloop van de navolgende omstandigheden.
1. LabTIE heeft veel geïnvesteerd in de ontw ikkeling van een machine voor
kw eek en synchronisatie (vanaf het tw eede prototype: alleen synchronisatie)
van c. elegans (een vrijlevende, dat w il zeggen niet parasitaire rondw orm).
Men w as bezig met de laatste verbeteringsfase van het tw eede prototype.
Gedurende de ontw ikkeling heeft het bestuur van LabTIE moeten vaststellen
dat de markt voor de machine kleiner w as dan vooraf ingeschat. Men had
ermee gerekend dat de afzetmarkt zou bestaan uit private laboratoria,
universiteiten en onderw ijsinstellingen. Voor onderw ijsinstellingen bleek echter
de (kost)prijs van de machine veelal te hoog. Daarnaast bleek dat bij private
laboratoria de belangstelling voor experimenteren op c. elegans in het
algemeen aan het teruglopen is. De afzetmarkt bleek derhalve bijna alleen te
bestaan uit universiteiten.
2. De procedure om de machine voor gebruik op universiteiten gevalideerd te
krijgen, duurde lang. Daarnaast w erd medio oktober 2018 in een extern
geplaatste testmachine een probleem geconstateerd, dat vraagt om relatief
ingrijpend re-design van een bepaald gedeelte van de machine. Dit zou naar
verw achting een jaar extra aan ontw ikkeling- en validatietraject gaan kosten.
De mogelijkheid om de investeringen in de ontw ikkeling van de
synchronisatiemachine terug te verdienen liet daardoor langer op zich w achten
dan verw acht.
3. Naast haar w erkzaamheden aan de synchronisatiemachine heeft LabTIE
ingezet op een tw eede product: OP50, zijnde een voedingsstof voor c. elegans
in een gemakkelijk hanteerbare vorm en verpakking. LabTIE liet dit produceren
door Stichting W ageningen Research. In juni 2017 heeft LabTIE op de “Allied
Genetics Conference” in Los Angeles haar product geïntroduceerd en op grote
schaal proefmonsters OP50 uitgedeeld. Het product in de proefmonsters bleek
echter onvoldoende zuiver. Dit heeft veel schade toegebracht aan de reputatie
en de vermarktbaarheid van OP50. Terw ijl het de bedoeling w as gew eest om
met OP50 vanaf 2017 een sterke stroom van inkomsten te hebben, w aarmee
onder meer de verdere ontw ikkeling van de c. elegans synchronisatiemachine
bekostigd zou kunnen w orden, bleven door het gebrek aan de proefmonsters
de verw achte inkomsten uit OP50 voorlopig uit.
4. Na de beurs in LA heeft de partij die de grondstof voor OP50 produceerde
(Stichting W ageningen Research, hierna: “SW R”) in eerste instantie getrouw
met LabTIE samengew erkt om de schade te herstellen en alsnog een zuiver
product in de markt te zetten. LabTIE hield ondertussen haar betaling voor de
door SW R verrichte w erkzaamheden (gedeeltelijk) opgeschort, met instemming
van de toenmalige leider van het productieproject bij SW R. In het najaar van
2017 trad er echter een interimdirecteur aan bij SW R, die betw istte dat de
onzuiverheid van de in LA uitgedeelde batch OP50 een w anprestatie van SW R
inhield en die onmiddellijke betaling van de rest van de opdrachtsom eiste.
LabTIE heeft dat gew eigerd, w aarna SW R conservatoir beslag heeft gelegd op
het banksaldo van LabTIE en een (incasso)procedure is gestart.
5. De afw ezigheid van inkomsten uit de synchronisatiemachine, de
achterblijvende inkomsten uit OP50 en het gelegde beslag op de bankrekening
hebben tezamen de noodzaak tot de aangifte van het eigen faillissement
veroorzaakt.

03-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

03-01-2019
1

Toelichting
(inclusief de tw ee bestuurders)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

03-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-12-2018

10

Met de op 6 december 2018 verkregen machtiging van de rechtercommissaris heeft de curator op 6 december 2018 de
arbeidsovereenkomsten opgezegd.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Er heeft op 17 december 2018 een intakebijeenkomst met het UW V
plaatsgevonden op de bedrijfslocatie van LabTIE. Een medew erker van de
curator is bij die gelegenheid ook naar de bedrijfslocatie gegaan, om
aanspreekbaar te zijn voor eventuele vragen van medew erkers.
Er deed zich een bijzonderheid voor omtrent een voormalig medew erkster aan
w ie LabTIE uit hoofde van eigenrisicodragerschap voor de ziektew et een
maandelijkse uitkering betaalde. In overleg met het bestuur van LabTIE en
het UW V is duidelijk gew orden dat en hoe de betreffende (ex)medew erkster
bij UW V terecht kan.
Verw achte w erkzaamheden in de komende verslagperiode:
Geen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

03-01-2019
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
LabTIE heeft geen onroerende zaken in eigendom. Het bedrijfspand w ordt
gehuurd.

03-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

03-01-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris, laboratoriuminrichting en
w erkplaats
Personenauto Renault Clio Estate
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 45.372,50
€ 7.500,00
€ 52.872,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en getaxeerd door FDR & Associés.
De personenauto is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands
verkocht.

03-01-2019
1

De onderhandse verkoopw aarde van de bedrijfsmiddelen is vastgesteld op €
79.475,00. De liquidatiew aarde is bepaald op € 39.100,00. De verkoop van de
bedrijfsmiddelen is afgerond en heeft geleid tot een opbrengst van €
45.372,50.

03-06-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de periode voor het aanvangsverslag is contact gezocht met enkele partijen
die vanw ege hun bedrijfsactiviteiten mogelijk in het bijzonder geïnteresseerd
zouden kunnen zijn in overname van de laboratoriuminrichting en andere
specifieke machines. De onderhandelingen naar aanleiding daarvan zullen in
de komende verslagperiode verder gevoerd w orden.

03-01-2019
1

De onderhandelingen met de betreffende partijen zijn afgerond. Alle activa zijn
verkocht en overgedragen.

03-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as enige voorraad aan halffabricaat voor OP50 aanw ezig. Na overleg met
de bestuurders van LabTIE en FDR heeft de curator geconcludeerd dat de
(mogelijke, doch onzekere) opbrengst van het daarvan te maken product niet
op zou w egen tegen de kosten van het afmaken en vermarkten. Het
halffabricaat is door de bestuurders van LabTIE vernietigd.

03-01-2019
1

Van onderhanden w erk w as geen sprake.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de periode voor het aanvangsverslag is eventuele voorraad en
onderhanden w erk onderdeel gew eest van de inventarisatie van het
faillissement. In de komende verslagperiode zijn er geen w erkzaamheden op
dit punt te verw achten.

3.8 Andere activa
Beschrijving
Saldo bankrekening

Verkoopopbrengst
€ 121.181,47

Rente
Restituties
totaal

Boedelbijdrage

€ 263,92
€ 11.176,00
€ 132.621,39

Toelichting andere activa

€ 0,00

03-01-2019
1

Toelichting andere activa
De bankrekeningen van LabTIE (betaalrekening en bedrijfsspaarrekening)
hadden ten tijde van de uitspraak van het faillissement een positief saldo. Dit
saldo (althans in ieder geval een deel daarvan) w as onderw orpen aan
conservatoir beslag (zie hiervoor onderdeel 9 van dit verslag). Dat beslag is
door de uitspraak van het faillissement vervallen. De bank van LabTIE heeft de
positieve saldi naar de boedelrekening overgemaakt.

03-01-2019
1

LabTIE is houdster van een tw eetal octrooien, met betrekking tot de in
ontw ikkeling zijnde c. elegans synchronisatiemachine (althans: de voorloper
van het huidige prototype). In de VS is een octrooiaanvraag voor
synchronisatiemachine aanhangig. De w aarde van de octrooien is nog in
onderzoek.
Op naam van failliet stonden verschillende octrooien geregistreerd. De rechten
zijn verkocht en overgedragen voor een bedrag van € 3.025,00 te
vermeerderen met een vergoeding van 5% over alle op basis van het octrooi
te vervaardigen en te verkopen producten.

03-06-2019
2

De vergoeding van 5% heeft betrekking op gefactureerde omzet uit
producten gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf 1 januari
2020 of zoveel eerder als koper voor het eerst een product in het openbaar
te koop aanbiedt. De curator zal nog verifiëren of er al omzet ter zake is
gefactureerd.

03-12-2019
3

Op de bankrekeningen van LabTIE stond in totaal een bedrag van
121.181,47. Dat bedrag is na aanvang van het faillissement op de
boedelrekening bijgeschreven.
Er is tot en met 4 november 2019 aan rente een bedrag van 263,92 op de
boedelrekening bijgeschreven.
In verband met de W et Tegemoetkoming Loonheffing heeft de
Belastingdienst op 4 november 2019 een bedrag van € 11.176 op de
boedelrekening bijgeschreven.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de periode voor het aanvangsverslag zijn de octrooien onderdeel gew eest
van de inventarisatie van het faillissement. De volgende te nemen stappen
zijn: het w aarderen van de octrooien en de aanhangige aanvraag en beslissen
hoe daarover zal w orden beschikt. Dit dient in ieder geval te gebeuren voordat
er w eer instandhoudingstaksen voor de octrooien verschuldigd w orden. Dat is
evenw el in de komende verslagperiode nog niet aan de orde. In de komende
verslagperiode zal eerst prioriteit w orden gegeven aan verkoop van de
tastbare activa.

03-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Verzonden facturen

€ 14.383,72

€ 9.248,32

totaal

€ 14.383,72

€ 9.248,32

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bestond ten tijde van de faillissementsuitspraak uit
verzonden facturen w aarvan de reguliere betaaldatum nog niet w as
verstreken. Het ging volgens opgaaf van de bestuurder om facturen aan een
zestal vaste en tevreden klanten. De curator heeft besloten om de betalingen
op deze facturen in eerste instantie gew oon op de eigen bankrekening van
LabTIE te laten binnenkomen. De hierboven vermelde opbrengst betreft de
eerste drie binnengekomen betalingen, die voor de curator zichtbaar zijn
gew orden op het bankafschrift tot en met datum 17 december 2018. Als de
reguliere betaaltermijn van de facturen verstreken is, zal w orden bezien in
hoeverre er nog debiteuren moeten w orden aangeschreven vanuit de boedel.

03-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn er diverse betalingen ontvangen. De
curator zal de incasso van de resterende vorderingen vervolgen.

03-06-2019
2

De incasso van handelsvorderingen is afgerond. Alle handelsdebiteuren
hebben betaald.

03-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de periode voor het aanvangsverslag is de debiteurenportefeuille onderdeel
gew eest van de inventarisatie van het faillissement. In de komende
verslagperiode bestaan de te verw achten w erkzaamheden uit: administreren
w elke betalingen er nog binnenkomen en aanschrijven van eventuele late
betalers.

03-01-2019
1

Alle handelsvorderingen zijn geïnd. Alleen de rechtsverhouding met de
verhuurder (w aarborgsom huur) moet nog w orden afgew ikkeld.

03-12-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
LabTIE w erd niet gefinancierd door een bank.

5.2 Leasecontracten

03-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van zaken die zouden zijn gekocht onder
eigendomsvoorbehoud.

03-01-2019
1

W el zijn er enkele zaken geïdentificeerd die gehuurd w erden of in bruikleen
w aren, te w eten: de vorkheftruck, stellingen en enkele tafels (bruikleen,
eigendom van de verhuurder van het bedrijfspand), gascilinders (huur) en de
afvalcontainer (bruikleen). Alle overeenkomsten terzake het gebruik van deze
zaken zijn door de w ederpartij (of op grond van de overeenkomst van
rechtsw ege) beëindigd en voor zover aan de orde zijn/w orden deze zaken
opgehaald door de eigenaar.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

03-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing

03-01-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement lagen de bedrijfsactiviteiten
reeds stil. De curator heeft de activiteiten niet voortgezet.

03-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

03-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing

03-01-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzocht of er geïnteresseerden zouden kunnen zijn voor
een doorstart. Concrete mogelijkheden daartoe zijn echter niet gebleken.

03-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing

03-01-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing

03-01-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing

03-01-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing

03-01-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor zover de curator tot op heden heeft kunnen w aarnemen, is aan de
boekhoudplicht voldaan. Diepgaand onderzoek is nog niet verricht.

03-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
LabTIE is opgericht op 25 november 2014. Haar boekjaar loopt van 1 januari
tot en met 31 december van ieder jaar. Blijkens opgaaf van de Kamer van
Koophandel (uittreksel bedrijfshistorie) zijn de jaarrekeningen van LabTIE
gedeponeerd:
˃ Over 2015: op 12 januari 2017 (tijdig)
˃ Over 2016: op 7 februari 2018 (na w ettelijke termijn)
˃ Over 2017: op 19 oktober 2018 (tijdig)

03-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

03-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Moet nog w orden onderzocht.

03-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.

03-01-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.

03-01-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
-

03-01-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de periode voor het aanvangsverslag is de curator bezig gew eest met de
inventarisatie van het faillissement. Daarbij is niet aanstonds van enige
onrechtmatigheid gebleken. Specifiek onderzoek is evenw el nog niet gedaan.
In de komende verslagperiode zal prioriteit w orden gegeven aan het te gelde
maken van de activa. Rechtmatigheidsonderzoek zal in een later stadium
plaatsvinden.

03-01-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.025,00

03-01-2019
1

Toelichting
Er zijn kosten gemaakt voor de inventarisatie en taxatie van de activa ter
grootte van € 3.025,00 inclusief btw .
€ 32.650,47

03-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels haar vorderingen ingediend:
€ 27.322,83 loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W
€ 5.327,64 premie W G-deel SV ex artikel 66 lid 3 W W
------------€ 32.650,47

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.699,00

03-01-2019
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering van € 2.699,00 ingediend (art. 29 lid 7
OB).
€ 9.183,00

03-06-2019
2

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is verhoorgd in verband met nog
verschuldigde loonheffing.
€ 1.823,00
Toelichting
De vordering van de Belastingdienst is verminderd omdat de Belastingdienst
vorderingen had ingediend vanw ege loonheffing over de periode december
2018. In die periode is het faillissement van LabTIE uitgesproken. Daarom is
die vordering overgeheveld naar de lijst van betw iste preferente
schuldvorderingen. LabTIE is immers over die periode geen loonheffing
verschuldigd.

8.3 Pref. vord. UWV

03-12-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Geen indiening ontvangen.
€ 8.135,70

03-01-2019
1

03-12-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een loonvordering ingediend:
€ 6.850,08 loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W
€ 1.285,62 premie W G-deel SV ex artikel 66 lid 3 W W
-----------€ 8.135,70

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Geen andere preferente crediteuren bekend.
€ 7.890,32

03-01-2019
1

03-06-2019
2

Toelichting
In de afgelopen boedelperiode is de loonvordering van de directieleden als
preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

03-01-2019
1

9

03-06-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 637.920,62

03-01-2019
1

€ 890.960,58

03-06-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement zijn in dit stadium nog geen
uitspraken te doen.

03-01-2019
1

Er is voldoende actief beschikbaar om te komen tot beperkte uitkering aan
concurrente crediteuren.

03-06-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de periode voor het aanvangsverslag zijn aan de hand van de administratie
de vermoedelijke crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
geadministreerd. In de komende verslagperiode zijn als w erkzaamheden te
verw achten: het administreren van nog binnenkomende vorderingen,
beantw oorden van eventuele vragen van crediteuren.

03-01-2019
1

De curator heeft de crediteurenadministratie verder laten bijw erken.

03-12-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting W ageningen Research, statutair gevestigd te W ageningen,
ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 09098104.

03-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Het betreft een geschil over een overeenkomst tot het uitvoeren van een
project genaamd “productie van Escherichia coli stam OP50 biomassa op grote
schaal”, uit hoofde w aarvan Stichting W ageningen Research ten behoeve van
LabTIE eerst onderzoek heeft gedaan (fase 1 van de overeenkomst) en
daarna enkele batches e. coli biomassa heeft geproduceerd (fase 2 van de
overeenkomst). De door Stichting W ageningen Research geproduceerde
biomassa voldeed naar mening van LabTIE niet aan de daaraan te stellen
eisen. LabTIE heeft betaling voor fase 2 van de overeenkomst opgeschort.
Stichting W ageningen Research heeft op 19 december 2017 conservatoir
beslag gelegd op het banksaldo van LabTIE en op 5 januari 2018 een
procesinleiding aan LabTIE laten betekenen. De eis van Stichting W ageningen
Research is: betaling van de volledige contractuele prijs voor fase 2 van de
overeenkomst.
LabTIE heeft bij conclusie van 9 april 2018 verw eer gevoerd tegen de eis van
Stichting W ageningen Research en daarbij tevens een eis in reconventie
ingediend. De eis in reconventie betreft: (primair) veroordeling tot volledige
nakoming van fase 2 door Stichting W ageningen Research onder dreiging van
een dw angsom, (subsidiair) ontbinding van de overeenkomst, (meer subsidiair)
vernietiging van de overeenkomst w egens dw aling, betaling van hetgeen
Stichting W ageningen Research in dat geval per saldo aan LabTIE terug zou
moeten geven, en opheffing van het gelegde beslag.
Partijen vorderen voorts over en w eer van elkaar: vergoeding van rente en
kosten.

9.3 Stand procedures

03-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Er is een comparitie van partijen gew eest in augustus 2018. Ten tijde van de
uitspraak van het faillissement van LabTIE stond de zaak voor vonnis. Het
vonnis is meerdere malen aangehouden en tot op heden nog niet
uitgesproken. Het is onbekend of het een tussenvonnis of een eindvonnis zal
w orden.

03-01-2019
1

De rechtbank Gelderland heeft op 27 maart 2019 een vonnis uitgesproken.
Daarbij is de vordering van de eisende partij toegew ezen en de namens failliet
ingestelde reconventionele vordering afgew ezen. De curator zal zich beraden
over de vraag of het w enselijk is in beroep te gaan tegen het vonnis.

03-06-2019
2

Bij vonnis van 27 maart 2019 heeft de rechtbank LabTIE veroordeeld tot
betaling van een bedrag van € 93.300, te vermeerderen met rente en
kosten. Voorts is LabTIE in de proceskosten veroordeeld. De rechtbank heeft
de tegenvordering van LabTIE ter grootte van bijna € 39.000 afgew ezen en
de proceskosten van partijen gecompenseerd. Tegen dit vonnis heeft de
curator met machtiging van de rechter-commissaris hoger beroep ingesteld.
Nadat de curator de appeldagvaarding had uitgebracht en voordat de curator
een memorie van grieven had genomen, is er een regeling tussen partijen tot
stand gekomen. Die regeling houdt in dat Stichting W ageningen Research
(SW R) afstand doet van haar vordering op LabTIE uit w elke hoofde ook en
dat de curator de procedure tegen SW R intrekt. In het kader daarvan hebben
partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten.

03-12-2019
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Tijdens de aanvangsperiode van het faillissement heeft de curator, anders dan
kennisname van het bestaan en de stand van zaken van de procedure, geen
w erkzaamheden in verband met de procedure verricht. De curator is in
afw achting van het vonnis w aarvoor de zaak thans op de rol staat;
standpuntbepaling over het al dan niet voortzetten van de procedure komt
daarna pas aan de orde.

03-01-2019
1

De curator heeft het vonnis bestudeerd en daartegen hoger beroep
ingesteld. De curator is voorts in overleg getreden met de bestuurder en een
grote crediteur in het faillissement van LabTIE over het voortzetten van die
procedure. De curator heeft verder schikkingsonderhandelingen gevoerd met
de advocaat van Stichting W ageningen Research en uiteindelijk ter zake een
vaststellingsovereenkomst gesloten.

03-12-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerste prioriteit: verkopen tastbare activa.

03-01-2019
1

Zodra benodigde tijd voor ontruiming bedrijfspand inzichtelijk is: opzeggen
huurovereenkomst.
Na afloop uiterste betaaltermijn alle uitgaande facturen: bijw erken
debiteurenlijst en aanschrijven eventuele overgebleven debiteuren.
Zodra vonnis beschikbaar komt: besluiten over w el/niet voortzetten procedure.
Op middellange termijn: beschikken over octrooien NL en octrooiaanvraag VS.
Als laatste: rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal de earn out-regeling die hij met de koper van octrooien heeft
getroffen monitoren.

03-12-2019
3

De rechtsverhouding met de verhuurder zal w orden afgew ikkeld.
De curator zal voorbereidingsmaatregelen treffen voor het houden van een
verificatievergadering.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ten tijde van het aanvangsverslag kan over de termijn voor afw ikkeling van
het faillissement nog geen uitspraak w orden gedaan.

03-01-2019
1

In verband met de earn out regeling zal de afw ikkeling van het faillissement
niet eerder plaatsvinden dan tw ee jaar na het sluiten van de overeenkomst
tot verkoop octrooien w elke overeenkomst is gesloten is op 29 april 2019.

03-12-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-6-2020

03-12-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Geen bijzonderheden.

03-01-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

