Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
30-08-2021
F.09/19/291
NL:TZ:0000112950:F003
27-08-2019

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr M. Spaa

Algemene gegevens
Naam onderneming
Henama B.V.

16-10-2019
1

Gegevens onderneming
Frederik Hendriklaan 252 (2582 BM) 's-Gravenhage.
De besloten vennootschap w erd opgericht op 22 april 2015 door The Bar
Holding B.V. en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63165104.

16-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Het produceren en ontw ikkelen van voedingsproducten en aanverw ante
goederen.

16-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -422.324,00

€ 238.287,00

2017

€ 0,00

€ -41.562,00

€ 765.589,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de door de bestuurder van
gefailleerde verstrekte administratie van gefailleerde.

Gemiddeld aantal personeelsleden

02-09-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 15.000,00

16-10-2019
1

Toelichting
Er dient nog een bedrag van € 7.500,00 te w orden afgedragen aan de
Rabobank, zodat een boedelsaldo van € 7.500,00 resteert.
€ 7.500,00

17-01-2020
2

€ 7.500,00

02-09-2020
4

€ 7.474,50

08-02-2021
5

€ 7.469,20

19-05-2021
6

€ 7.453,30

30-08-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-10-2019

16-10-2019
1

t/m
8-10-2019
van
9-10-2019

17-01-2020
2

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

21-04-2020
3

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

02-09-2020
4

t/m
1-9-2020
van
2-9-2020

08-02-2021
5

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

19-05-2021
6

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021
t/m
26-8-2021

Bestede uren

30-08-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 0 min

2

20 uur 0 min

3

11 uur 35 min

4

2 uur 35 min

5

2 uur 50 min

6

0 uur 35 min

7

0 uur 35 min

totaal

84 uur 10 min

Toelichting bestede uren
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de
bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven
voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De inhoud van dit verslag is
identiek aan het digitale verslag w elke is te raadplegen via het Centraal
Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

02-09-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig en zelfstandig bevoegd bestuurder is de heer Bart Veldkamp (1967).
Enig aandeelhouder is The Bar Holding B.V.

16-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

16-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
In onderzoek.

16-10-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde had de beschikking over een ruimte in Venlo w aar haar
productielijn na een eerdere verhuizing w as neergezet, als nieuw e
productielocatie, maar op datum faillissement nog ingepakt.

16-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder, bij de ingediende eigen aangifte van het
faillissement:
De w erkmaatschappijen The Bar B.V. en Henama B.V. hebben hun activiteiten
moeten staken omdat de vennootschappen niet meer aan hun
betalingsverplichtingen konden voldoen, door (1) het beëindigen van de
financiering door de huisbankier Rabobank, (2) het kennelijke dreigen om de
in lease uitgegeven machines (de productielijn) op te eisen en (3) door
aangekondigde rechtsmaatregelen van schuldeisers. Financiers voor een
nieuw e kapitaalinjectie konden niet gevonden w orden.

16-10-2019
1

Het standaard oorzakenonderzoek is de afgelopen verslagperiode grotendeels
afgerond. De door de bestuurder genoemde oorzaken van het faillissement
van gefailleerde in de eigen faillissementsaangifte blijken juist te zijn.

02-09-2020
4

In het kader van de afw ikkeling van het faillissement van The Bar Holding B.V. de enig aandeelhoudster van gefailleerde - zag de curator aanleiding om de
bestuurder van The Bar Holding B.V. en van gefailleerde op de voet van artikel
2:9 BW aansprakelijk te stellen. De kw estie die geleid heeft tot voornoemde
aansprakelijkstelling is thans voorw erp van een gerechtelijke procedure bij de
rechtbank Den Haag.

08-02-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-10-2019
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-10-2019
1

Toelichting
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

17-01-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klimaatsysteem en pannen/tafels c.a.

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voormelde bedrijfsmiddelen maakten deel uit van de productielijn die in lease
w as vertrekt door Rabo Lease. Deze bedrijfsmiddelen vallen onder het
pandrecht van de Rabobank.
Van Beusekom had op verzoek van Rabo Lease kort voor datum faillissement
bij een opname een liquidatiew aarde en een onderhandse w aarde bepaald,
die voor deze verpande zaken € 3.500,00 respectievelijk € 10.000,00 zou zijn.
Ook is informatie bij de leverancier van het (gedemonteerde) klimaatsysteem
ingew onnen. Uiteindelijk is overeengekomen dat de boedel en de pandhouder
samen € 15.000,00 uit de (onderhandse) verkoopopbrengst van de
productielijn ontvangen.

16-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de curator is t.o.v. de bank als pandhouder het standpunt ingenomen dat
de productielijn c.a. een bodemzaak is, ook al w as deze op datum faillissement
niet productieklaar. De bank stelde daar tegenover dat de situatie die van een
opslag w as, en dat de huurovereenkomst nog niet w as getekend. Uiteindelijk
is overeenstemming bereikt op een percentage van 50%, dat aan de boedel
toekomt, van de opbrengst van € 15.000,00.
De BTW is verlegd.

16-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen. De uitlevering heeft al plaatsgehad.

16-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad bulkproduct

€ 0,00

€ 0,00

zaden c.a. voor de productie

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft contact gehad met een eerdere w ederverkoper
(groothandel) voor het bulkproduct, maar die bleek niet daadw erkelijk
geïnteresseerd. Vanw ege de beperkte houdbaarheid en ook de nog te maken
verpakkingskosten lijkt het niet w aarschijnlijk dat alsnog kopers gevonden
kunnen w orden.

16-10-2019
1

Ook voor de in opslag liggende grondstoffen geldt de beperkte houdbaarheid
als verkoopbelemmering. De Rabobank als pandhouder zag er ook geen
w aarde meer in.

Er is ook door de boedel afstand gedaan van de voorraadzaken.

17-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nog in beraad.

16-10-2019
1

Afgehandeld.

17-01-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaresse van een drone en foto-apparatuur. De bestuurder
heeft deze zaken van gefailleerde nog onder zich.

02-09-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verw ezen w ordt naar paragraaf 3.8 van dit verslag.

02-09-2020
4

Verw ezen w ordt naar paragraaf 3.8 van dit verslag.

08-02-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.106,76
totaal

€ 21.106,76

Toelichting debiteuren
In onderzoek. Verpand aan de Rabobank.

16-10-2019
1

Nog in onderzoek.

17-01-2020
2

Nog in onderzoek.

21-04-2020
3

Nog in onderzoek.

02-09-2020
4

Nog in onderzoek.

08-02-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van dit verslag.

02-09-2020
4

Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van dit verslag.

08-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 287.418,62

16-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Hoofdelijke vordering op de drie gefailleerde vennootschappen, dus ook op
The Bar Holding B.V. en The Bar B.V.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is hoofdelijk schuldenaar in een leaseovereenkomst (koophuur)
met Rabo Lease B.V., die een vordering heeft ingediend van €
417.248,06. Daarop strekt nog in mindering de recent gerealiseerde
verkoopopbrengst van € 80.000,00 excl. BTW .

16-10-2019
1

Het lijkt w aarschijnlijk dat Rabo Lease B.V. de komende verslagperiode haar
(rest)vordering op gefailleerde ter verificatie zal indienen.

02-09-2020
4

Rabo Lease B.V. heeft inmiddels haar concurrente (rest)vordering van €
337.248,06 ter verificatie ingediend.

08-02-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding inventaris, voorraden en vorderingen op derden (akte van 15 juli
2017).
De bestuurder B. Veldkamp heeft een borg van € 100.000,00 afgegeven, en
er bestaat een garantie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

16-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, de bank ten aanzien van de roerende zaken.

16-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

16-10-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-09-2020
4

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgew ikkeld, verw ezen w ordt ook naar de vorige verslagen.

02-09-2020
4

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt ook naar de vorige verslagen.

08-02-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een voortzetting of een doorstart van de door The Bar B.V. en HeNaMa B.V.
gedreven onderneming is niet aan de orde nu de in stand gehouden
onderneming op faillissementsdatum al gestaakt w as.

02-09-2020
4

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

02-09-2020
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

02-09-2020
4

Er is een digitale administratie ontvangen en er zijn tot en met 2018
jaarrekeningen opgesteld.

16-10-2019
1

De curator neemt het voorlopige standpunt in dat de door het bestuur van
gefailleerde gevoerde administratie van gefailleerde voldoet aan de norm van
art. 2:10 BW .

02-09-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: op 18 juli 2019 (tijdig).
2017: 21 maart 2019 (te laat)
2016: niet gedeponeerd
2015: 8 mei 2017 (te laat)

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

16-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

16-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Het leeuw endeel van het standaard oorzakenonderzoek is inmiddels voltooid.
De komende verslagperiode zal naar een afronding van het
oorzakenonderzoek toegew erkt w orden.
Nee

16-10-2019
1

02-09-2020
4

08-02-2021
5

Toelichting
Het standaard oorzakenonderzoek is inmiddels voltooid. In dit faillissement zijn
er geen aanw ijzingen voor (kennelijk) onbehoorlijk bestuur in de zin van de
artikelen 2:248 BW en 2:9 BW .

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Geen aanw ijzingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 7.5 van dit verslag.

02-09-2020
4

Verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 7.5 van dit verslag.

08-02-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 7.5 van dit verslag.

02-09-2020
4

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragrafen 7.5
en 10.1 van dit verslag.

08-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

16-10-2019
1

Toelichting
Een vordering ex artikel 29 OB valt nog te verw achten.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

16-10-2019
1

13

17-01-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 446.563,80

16-10-2019
1

Toelichting
De vordering van de Rabobank maakt hier (nog) geen deel van uit.
€ 778.351,07

17-01-2020
2

€ 694.136,50

21-04-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.

16-10-2019
1

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.

21-04-2020
3

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.

02-09-2020
4

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.

08-02-2021
5

Vermoedelijk opheffing bij gebrek aan baten.

30-08-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels uitgenodigd om hun
vorderingen op gefailleerde bij hem ter verificatie in te dienen. Rabo Lease B.V.
zal naar verw achting haar (hoofdelijke) vordering op gefailleerde nog ter
verificatie indienen.

02-09-2020
4

Afgew ikkeld, de bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels uitgenodigd
om hun vorderingen op gefailleerde bij hem ter verificatie in te dienen. Rabo
Lease B.V. heeft inmiddels haar concurrente restvordering op gefailleerde bij
de curator ter verificatie ingediend, vergelijk paragraaf 5.2 van het onderhavig
OV.

08-02-2021
5

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 administratie van de drie gefailleerde vennootschappen.

16-10-2019
1

Het onderzoek zal vermoedelijk in de komende verslagperiode w orden
afgerond.

17-01-2020
2

Het onderzoek van de administratie zal vermoedelijk in de komende
verslagperiode w orden afgerond.

21-04-2020
3

De komende verslagperiode zal naar een afronding van het
oorzakenonderzoek toegew erkt w orden.

02-09-2020
4

Het oorzakenonderzoek is afgerond, echter is het onderhavig faillissement
vooralsnog niet gereed voor afw ikkeling nu in het faillissement van The Bar
Holding B.V. een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure aanhangig is. The
Bar Holding B.V. is de enig aandeelhoudster van gefailleerde. Daarnaast heeft
de bestuurder van gefailleerde nog boedelbestanddelen onder zich (vergelijk
paragraaf 3.8 van het onderhavig OV). Ook behoeft de kw estie in art. 4.1 nog
aandacht.

08-02-2021
5

De rechtbankprocedure is nog aanhangig.

19-05-2021
6

De rechtbankprocedure is nog aanhangig.

30-08-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
6 maanden.

16-10-2019
1

3 maanden.

17-01-2020
2

3 maanden.

21-04-2020
3

Onbekend.

02-09-2020
4

Onbekend.

08-02-2021
5

Onbekend.

19-05-2021
6

Onbekend.

30-08-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
30-11-2021

30-08-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
De afw ikkeling van dit faillissement hangt samen met de faillissementen van
The Bar B.V. en van The Bar Holding B.V.

21-04-2020
3

De afw ikkeling van dit faillissement hangt samen met de afw ikkeling van de
faillissementen van The Bar Holding B.V. en Henama B.V.

02-09-2020
4

De afw ikkeling van dit faillissement hangt samen met de afw ikkeling van de
faillissementen van The Bar Holding B.V. en Henama B.V., verw ezen w ordt ook
naar paragraaf 10.1 van het onderhavig OV.

08-02-2021
5

De afw ikkeling van dit faillissement hangt samen met de afw ikkeling van de
faillissementen van The Bar Holding B.V. en Henama B.V., verw ezen w ordt ook
naar paragraaf 10.1 van het onderhavig OV.

19-05-2021
6

De afw ikkeling van dit faillissement hangt samen met de afw ikkeling van de
faillissementen van The Bar Holding B.V. en Henama B.V., verw ezen w ordt
ook naar paragraaf 10.1 van het onderhavig OV.

30-08-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

