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Algemene gegevens
Naam onderneming
NSure B.V.

03-09-2019
1

Gegevens onderneming
(statutair) gevestigd te (6709 PD) W ageningen
aan de Binnenhaven 5,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09155565.

03-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Het keuren en controleren van diverse agro-producten met behulp van
moleculaire diagnostiek en het ontw ikkelen van de diagnostiek om dit te doen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

Balanstotaal
€ 648.104,00

2017

€ 421.600,00

2018

€ 473.600,00

€ 443.363,00
€ -217.550,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

€ 226.506,00

03-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

03-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

03-09-2019
1

€ 59.956,09

11-12-2019
2

€ 58.579,66

13-03-2020
3

€ 59.524,43

12-06-2020
4

€ 59.524,43

11-09-2020
5

Verslagperiode
van
23-7-2019

03-09-2019
1

t/m
28-8-2019
van
4-12-2019

11-12-2019
2

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

13-03-2020
3

t/m
6-3-2020
van
7-3-2020

12-06-2020
4

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020
t/m
8-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 54 min

2

45 uur 42 min

3

18 uur 42 min

4

9 uur 12 min

5

5 uur 48 min

totaal

128 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van NSure B.V. is de heer A.H. van de Kant. De aandelen en het
kapitaal van NSure B.V. w orden gehouden door NSure Holding B.V.

03-09-2019
1

De enige bestuurder van NSure Holding B.V. is de heer A.H. van de Kant. De
heer H. van Tunteler is als commissaris verbonden aan de NSure Holding B.V.
De aandelen in NSure Holding B.V. w orden gehouden door Madeli Participaties
B.V, Mackson International B.V., BAT B.V., BAT II B.V., Aurea Beheer B.V., A.P.M.
van Berkel, M.J.S. Begemann, T.P.M. Hillemans, J. de Kaste, R. Noltes, L. Pieké,
P.A. Balk en T.G.M. Aanhane.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.

03-09-2019
1

Van lopende procedures is geen sprake.

11-12-2019
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en daar w aar nodig opgezegd.

03-09-2019
1

De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn opgezegd.

11-12-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten w erd een een bedrijfsruimte aan de
Binnenhaven 5 te W ageningen gehuurd. Na verkregen toestemming is de
huurovereenkomst met betrekking tot deze bedrijfsruimte opgezegd.

03-09-2019
1

De activa van NSure B.V. zijn door middel van een veiling verkocht. Enkele
stukken van de activa zijn echter onderhands verkocht. De levering heeft
plaatsgevonden en de bedrijfsruimte is op 29 november 2019 opgeleverd.

11-12-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
NSure B.V. is opgericht naar aanleiding van een w etenschappelijk onderzoek
dat door tw ee moleculair biologen van de universiteit in W ageningen w erd
uitgevoerd. Om te voorkomen dat de resultaten van het onderzoek uitsluitend
voor w etenschappelijke vervolgonderzoeken gebruikt zou w orden besloten
deze tw ee moleculair biologen om het bedrijf NSure B.V. op te richten.
Omdat de agro-keten voor de uitdaging staat om met een krimpend
landbouw areaal en een afname van beschikbare gew asbeschermingsmiddelen
de groeiende vraag naar voedsel in te vullen zal de productie verhoogd, de
kw aliteit verbeterd en de bew aarverliezen teruggebracht moeten w orden.
Analyse van gen-activiteit is één van de innovatieve technologie die hieraan
een bijdrage kan leveren. NSure B.V. heeft op basis van gen-activiteit
innovatieve en duurzame oplossingen ontw ikkeld voor een hoger rendement
voor een agro-keten. Daarbij heeft NSure B.V. zich gericht op drie thema's te
w eten fysiologische sw itches, biorespons en early w arning.
Fysiologische sw itches:
Gedurende de groei en de ontw ikkelingen van gew assen vinden er belangrijke
omslagpunten in de ontw ikkeling plaats zoals de opbouw van koudetolerantie,
het ontstaan en doorbreken van knoprust en de overgang van de vegetatieve
naar generatieve groei. NSure B.V. heeft een methode ontw ikkelt om deze
omslagpunten vroegtijdig en betrouw baar te meten.
Biorespons:
Biologische en chemische gew asbeschermingsmiddelen beïnvloeden direct de
activiteit van bepaalde genen, vaak lang voordat een zichtbaar effect optreedt.
NSure B.V. maakt deze primaire reactie meetbaar.
Early w arning:
Gew assen staan voortdurend bloot aan een hoeveelheid van
ziekteverw ekkers. NSure B.V. kan aan de hand van activiteiten van specifieke
genen vaststellen hoe groot het risico is dat een gew as ziek of onverkoopbaar
zal w orden.
Binnen deze drie thema's heeft NSure B.V. in de loop van de jaren een aantal
tests ontw ikkelt die zij verkocht aan diverse kw ekers en telers in de agroketen.
Sinds de start van de activiteiten in 2006 heeft NSure B.V. nooit w inst geboekt.
De jaarlijkse verliezen w erden elk jaar door de aandeelhouder aangevuld.
Naast de verkoop van de genoemde tests hield NSure B.V. zich ook bezig met
contractresearch, dat w il zeggen de verkoop van onderzoeksprojecten.
In de loop van 2019 is vastgesteld dat er geen zicht w as op nieuw e
opdrachten op het gebied van contractresearch, dat er geen mogelijkheden

03-09-2019
1

w aren om de kosten van NSure B.V. te verminderen, dat kleinere bedrijven de
producten en diensten van NSure B.V. niet afnemen vanw ege de daaraan
verbonden kosten en dat grotere bedrijven geen gebruik maken van de
producten en diensten van NSure B.V.
De aandeelhouders bleken bovendien niet bereid om nog meer verliezen te
financieren.
Omdat voorzien w erd dat de lopende verplichtingen in de nabije toekomst niet
meer volledig voldaan zouden kunnen w orden is besloten het faillissement aan
te vragen.
De curator onderzoekt in de komende verslagperiode verder onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement.
Verslag 3:

13-03-2020
3

Er is niet gebleken van andere oorzaken van het faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

03-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

03-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-7-2019

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
NSure B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

03-09-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 16.603,00

labaratoriumapparatuur

€ 36.524,00

totaal

€ 53.127,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de gehuurde bedrijfsruimte te W ageningen is kantoorinventaris
aangetroffen die eigendom is van NSure B.V. Daarnaast w erd een deel van de
gehuurde bedrijfsruimte gebruikt als laboratorium en daarin bevond zich divers
laboratoriumapparatuur.

03-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend rust het bodemvoorrecht van de fiscus op de
bedrijfsmiddelen.

03-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden getaxeerd en verkocht door middel van een veiling
dan w el onderhands.

03-09-2019
1

De meeste bedrijfsmiddelen zijn verkocht middels een internetveiling. Enkele
goederen zijn onderhands verkocht.

11-12-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden

€ 2.190,00

totaal

€ 2.190,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte te W ageningen is een geringe voorraad kantoorartikelen
aangetroffen.

03-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden w orden geïnventariseerd, getaxeerd en verkocht.

03-09-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is niet gebleken van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

03-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pré-faillissementsdebiteur

€ 11.875,00

€ 11.875,00

totaal

€ 11.875,00

€ 11.875,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Kort voor het faillissement heeft NSure B.V. een project opgeleverd aan
BioW ish, een Amerikaanse afnemer. de factuur is kort voor de
faillissementsdatum verzonden maar nog niet betaald. De resultaten van het
onderzoek dienen door NSure B.V. nog aan BioW ish te w orden verstrekt. Dat
zal gebeuren na ontvangst van de betaling. BioW ish heeft toegezegd voor
betaling zorg te zullen dragen.

03-09-2019
1

De betaling van BioW ish is ontvangen op de bankrekening van NSure B.V. De
Rabobank is verzocht tot afw ikkeling en overboeking naar de
faillissementsrekening over te gaan.

11-12-2019
2

Uit de boekhouding is gebleken dat er mogelijk een vordering uit hoofde van
een geldlening bestaat op één van de aandeelhouders. De curator verricht
nader onderzoek.
Verslag 3:

13-03-2020
3

Het onderzoek naar de mogelijke lening uit hoofde van een geldlening loopt
nog.
Verslag 4:

12-06-2020
4

De betreffende lening is verstrekt door de holding en valt buiten de boedel van
NSure B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassering openstaande factuur.

03-09-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van een bank.

03-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
De bestuurder leasede een voertuig via Terberg Leasing B.V. Er vindt overleg
plaats met de leasemaatschappij over een eventuele overname dan w el
inname van het voertuig w aarna het contract w ordt beeindigd.

03-09-2019
1

Daarnaast w as sprake van een leasecontract met gesloten met Autobar. De
koffieautomaat zal w orden opgehaald door de leasemaatschappij.
De bestuurder heeft de leaseauto ingeleverd bij de leasemaatschappij.
De koffieautomaat is opgehaald door de leasemaatschappij.

11-12-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn geen zekerheden bedongen.

03-09-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

03-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

03-09-2019
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na de uitspraak van het faillissement bleek dat er mogelijk sprake zou
zijn van het voortzetten van de onderneming. Eén van de door NSure B.V.
ontw ikkelde tests betrof de zgn. BreakNSure-test ten behoeve van kiw i's.
Kiw i's w orden veelal vroeg rijp geoogst en daarna afgerijpt met behulp van
ethyleen. Als kiw i's te vroeg geoogst w orden heeft afrijpen geen zin en
w orden de vruchten nooit rijp. Het moment w aarop de vruchten gevoelig zijn
voor ethyleen is zeer bepalend en met traditionele methoden nauw elijks vast
te stellen. NSure B.V. heeft een test ontw ikkelt die aangeeft of kiw i's gevoelig
zijn voor een behandeling met ethyleen.

03-09-2019
1

Ten behoeve van het kiw i-seizoen 2019 heeft NSure B.V. een 500 tal tests
verscheept naar drie distributeurs in Nieuw -Zeeland. Deze distributeurs
zouden op basis van een overeenkomst met NSure B.V. deze tests verkopen
aan telers van kiw i's in Nieuw -Zeeland. De Nieuw -Zeelandse telers zonden een
aantal monsters van de kiw iplanten vervolgens toe aan een laboratorium in
Nieuw -Zeeland. Het laboratorium in Nieuw -Zeeland zou onderzoek naar de
monsters doen en de testresultaten toezenden aan NSure B.V. NSure B.V.
beoordeelt vervolgens de testresultaten en adviseert de teler met betrekking
tot het al dan niet toedienen van ethyleen.
Het moment in het jaar w aarop de kiw i behandeld kan w orden met ethyleen
loopt vanaf begin augustus tot en met september. Gekeken is of, ondanks het
faillissement, de tests ten behoeve van kiw itelers in Nieuw -Zeeland verkocht
zouden kunnen w orden. Het personeel van NSure B.V. bleek bereid om tijdens
de opzegperiode de testresultaten te beoordelen. Omdat er uiteindelijk geen
zekerheid kon w orden verschaft door de distributeurs met betrekking tot aan
de boedel te verrichte betaling in verband met de verkopen tests heeft de
voortzetting van de activiteiten uiteindelijk niet plaatsgevonden.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn geen mogelijkheden tot een doorstart.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

03-09-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding zal in de komende verslagperiode nader w orden onderzocht.

03-09-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding w ordt voortgezet.

11-12-2019
2

Verslag 3:

13-03-2020
3

Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.
Verslag 4:

12-06-2020
4

Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.
Verslag 5:

11-09-2020
5

Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 24 april 2019 gedeponeerd.

03-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur w ordt voortgezet.

Toelichting
Verslag 3:

03-09-2019
1

11-12-2019
2

13-03-2020
3

Het onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur is nog niet afgerond.

Toelichting
Verslag 4:

12-06-2020
4

Het onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur is nog niet afgerond.

Toelichting
Verslag 5:

11-09-2020
5

Het onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-09-2019
1

Nee

11-12-2019
2

Toelichting
Van paulianeuze transacties is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 42.256,16
Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering ingediend.

03-09-2019
1

13-03-2020
3

€ 45.408,89

12-06-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 10.697,00

03-09-2019
1

13-03-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 3.619,21

03-09-2019
1

13-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
4

03-09-2019
1

11-12-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave bedraagt de vordering van crediteuren € 42.501,04.
€ 4.400,75

03-09-2019
1

11-12-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

03-09-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek oorzaak faillissement.
- Verkoop activa.
- Incasso debiteur.
- Afw ikkeling leasecontracten.
- Onderzoek boekhouding.
- Onderzoek pauliana.
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

03-09-2019
1

- Nader onderzoek faillissement.
- Onderzoek vordering aandeelhouder.
- Voortzetting onderzoek boekhouding.
- Voortzetting onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

11-12-2019
2

- Vervolg onderzoek vordering aandeelhouder.
- Vervolg onderzoek boekhouding.
- Vervolg onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

13-03-2020
3

Verslag 4:
- Vervolg onderzoek boekhouding.
- Vervolg onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

12-06-2020
4

Verslag 5:
- Vervolg onderzoek boekhouding.
- Vervolg onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

11-09-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-09-2019
1

Nog niet bekend.

11-09-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

11-09-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

