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

7
17-06-2022
F.09/20/309
NL:TZ:0000159938:F001
20-10-2020

R-C
Curator

mr. D. de Loor
mr. E.S. Ebels

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap De Haagse Creatieven Alliantie B.V.

19-11-2020
1

Gegevens onderneming
De Haagse Creatieven Alliantie B.V., handelend onder de namen
‘Beergarden’en ‘Tengu Izakaya’, KvK: 61697192, gevestigd te Den Haag en
kantoorhoudende te (2513 AX) Den Haag aan de Grote Halstraat 3

Dit openbaar faillissementsverslag is (deels) gebaseerd op informatie en
mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medew erkers en betrokken
derden, alsmede op financiële informatie die beperkt is geverifieerd. De
curator kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie
niet garanderen.
Additionele informatie kan tot nieuw e feiten of andere inzichten leiden. Dit
betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig
moment aangepast kunnen w orden.
Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen
rechten w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als
een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming

19-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van horecagelegenheid ‘Beergarden’ en ‘Tengu Izakaya’.

19-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 131.646,00

€ 12.065,00

€ 206.711,00

2020

€ 54.187,00

€ 3.284,00

€ 1.218.439,00

2018

€ 115.239,00

€ 2.591,00

€ 463.984,00

2019

€ 107.154,00

€ 18.339,00

€ 723.131,00

Toelichting financiële gegevens
2018 € 115.239,- -/- € 2.591,- € 463.984,2020 € 54.187,- tot faill. € 3.284,- €1.218.439,-

19-11-2020
1

Deze cijfers zijn afkomstig uit (ongesaldeerde) kollommenbalansen uit Exact
Online.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

19-11-2020
1

Geen.

Boedelsaldo
€ 22.097,47

19-02-2021
2

€ 22.380,93

20-05-2021
3

€ 22.365,03

19-08-2021
4

€ 22.349,13

03-12-2021
5

€ 22.333,23

16-03-2022
6

€ 31.667,73

17-06-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-10-2020

19-11-2020
1

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

19-02-2021
2

t/m
18-2-2021
van
19-2-2021

20-05-2021
3

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

19-08-2021
4

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

03-12-2021
5

t/m
2-12-2021
van
3-12-2021

16-03-2022
6

t/m
16-3-2022
van
3-3-2022
t/m
16-6-2022

Bestede uren

17-06-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 18 min

2

76 uur 48 min

3

27 uur 24 min

4

32 uur 42 min

5

22 uur 12 min

6

11 uur 42 min

7

12 uur 42 min

totaal

250 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 17 oktober 2014. Vanaf oprichting t/m 16
juni 2016 is de heer B. Halfschepel enig bestuurder en aandeelhouder van
gefailleerde gew eest.

19-11-2020
1

Per 16 juni 2016 zijn de heren R.R. Unger en M.J.A. van Rossum als (middellijk)
aandeelhouder en (middellijk) bestuurder toegetreden. Ook Halfschepel ging
vanaf dat moment via een holdingvennootschat zijn bestuurlijke taken
uitvoeren. Vanaf dat moment w erd het bestuur gevoerd door de besloten
vennootschappen Halfschepel Holding B.V. (Halfschepel), Ungerground B.V.
(Unger) en The Succes Factory B.V. (Van Rossum). Deze bestuurders hielden
30% (Halfschepel), 50% (Unger) resp. 20% (Van Rossum) van de aandelen.
Ungerground B.V. en The Succes Factory B.V. zijn per 8 november 2019 als
bestuurder teruggetreden en hebben hun aandelen terug verkocht aan
Halfschepel Holding B.V. Vanaf dat moment w as Halfschepel Holding B.V. enige
bestuurder en enig aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures
Geen.

1.3 Verzekeringen

19-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had een aansprakelijkheids- en een inventarisverzekering. De
dekking van deze verzekeringen ontbrak op het moment van de
faillissementsuitspraak w egens w anbetaling. De curator heeft de dekking van
de inventarisverzekering hersteld. De aansprakelijkheidsverzekering is per
datum faillissement beëindigd.

19-11-2020
1

Na verkoop van de gehele inventaris is de inventarisverzekering per 2
december 2020 beëindigd.

19-02-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Grote Halstraat 3 in Den Haag,
onder het voormalig stadhuis. Met machtiging van de rechter-commissaris is de
huurovereenkomst op 26 oktober 2020 ex art. 39 Fw door de curator
opgezegd.

19-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Betrokkenen w ijzen op het feit dat gefailleerde (te) veel vierkante meters
huurde; slechts de helft daarvan w erd gebruikt voor de exploitatie van de
Beergarden. Het w as de bedoeling om de andere vierkante meters te
gebruiken voor feesten en partijen. Door het ontbreken van een
nachtvergunning is dat laatste nooit van de grond gekomen.

19-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

19-11-2020
1

Geen; gefailleerde maakte gebruik van zelfstandigen en payrollbedrijven.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

19-11-2020
1

Geen, idem als 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is van 11 september 2017 t/m 15 januari 2020 eigenaar gew eest
van een Kiosk aan de Statenlaan 38k te Den Haag. Het w as de bedoeling om
daar een dependance van de Beergarden te (laten) exploiteren door een
franchisenemer. Deze kiosk is bij koopovereenkomst van 14 januari 2020
verkocht aan (toenmalig) aandeelhouder en bestuurder (zie 1.1) The Succes
Factory B.V. Deze transactie is onderw erp van onderzoek (zie 7.6).

19-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

19-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Overige inventaris

Boedelbijdrage

€ 100,00

Inventaris

€ 7.825,00

totaal

€ 7.925,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De pandhouder (zie 5.3 en 5.4) moet ex art. 21 Invorderingsw et het
bodemvoorrecht van de ficus voor zich dulden voor w at betreft de inventaris.

19-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie.

19-11-2020
1

Verkoop inventaris.

19-02-2021
2

Daarnaast ook verkoop van de overige inventaris, resterend na onderzoek
naar eigendommen van derden. Deze overige inventaris is via de
advertentiew ebsite Marktplaats verkocht aan de hoogste bieder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 1.400,00

totaal

€ 1.400,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Taxatie.

19-11-2020
1

Verkoop voorraad.

19-02-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 5.775,00

totaal

€ 5.775,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

Aan kasgeld is een bedrag van € 10,00 in ontvangst genomen.

19-02-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

Verkoop goodw ill.

19-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering op bank uit hoofde van creditsaldi

€ 10.741,08

€ 10.741,08

totaal

€ 10.741,08

€ 10.741,08

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing; er w aren geen debiteuren, de verkopen w erden per kas /
pin afgerekend.

19-11-2020
1

Het banksaldo per datum faillissement op de Rabobank van € 10.741,08 is
opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

19-02-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

19-11-2020
1

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

19-11-2020
1

Saldo bankrekeningen w as € 2.206,29 volgens de interne exact boekhouding.
Er w as geen bankschuld.

5.2 Leasecontracten
Er bestaat een bruikleenovereenkomst tussen de besloten vennootschap
Grolsch Bierbrouw erij Nederland B.V. (“Grolsch”) en HCA ten aanzien van
goederen die de biertechniek vormen. De curator heeft de daaraan
onderliggende documenten bij Grolsch opgevraagd.

19-11-2020
1

Ook bestaat een bruikleenovereenkomst tussen HCA en eenveiliggevoel.nl. Het
gaat hier om in bruikleen verstrekte en in de bedrijfsruimte geïnstalleerde
camera’s. De daaraan onderliggende documenten zijn opgevraagd bij de
lessor.
Tot slot heeft HCA ook een overeenkomst gesloten met de Rabobank ten
aanzien van het huren van vijf pinautomaten.
In overleg met Een Veilig Gevoel B.V. zijn de verstrekte camera´s en
toebehoren opgehaald. De bruikleenovereenkomst tussen HCA en Een Veilig
Gevoel B.V. is beëindigd.

19-02-2021
2

Daarnaast is de overeenkomst met de Rabobank ten aanzien van de
pinautomaten beëindigd. Tevens zijn de gehuurde pinautomaten
geretourneerd aan de Rabobank.

5.3 Beschrijving zekerheden
Grolsch heeft een pandrecht op de handelsnaam, de inventaris, de goodw ill en
op alle vorderingen van gefailleerde.

19-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Op grond van voornoemd pandrecht (zie 5.3) is Grolsch separatist voor w at
betreft de handelsnaam, de goodw ill en op alle vorderingen. Voor w at betreft
de inventaris moet Grolsch de fiscus op grond van het bodemvoorrecht voor
zich dulden.

19-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De drankleverancier De Klok Dranken B.V. claimt een uitgebreid
eigendomsvoorbehoud. Deze claim w ordt door de curator betw ist. De curator
betw ist dat sprake is van een uitgebreid eigendomsvoorbehoud en stelt dat
een eng eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Omdat De Klok niet meer
op krediet leverde, maar boter bij de vis vroeg, betw ist de curator het
eigendomsrecht van De Klok ten aanzien van de voorraad.

19-11-2020
1

De verhuurder claimt eigendommen die zich in de keuken (die niet w erd
gehuurd door gefailleerde) bevinden. Deze claim is in onderzoek.
De curator heeft na onderzoek deze eigendomsclaim erkend.

5.6 Retentierechten

19-08-2021
4

5.6 Retentierechten
Geen.

19-11-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

19-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek zekerheidsrechten.

19-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De exploitatie van de Beergarden w as ten tijde van de
faillissementsuitspraak als gevolg van de landelijke Coronamaatregelen al een
w eek gesloten en kan –als gevolg van diezelfde maatregelen- in de zeer
nabije toekomst ook niet heropend w orden.

19-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

19-11-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

19-11-2020
1

Via de horecamakelaar is een koper gevonden die een doorstart heeft w eten
te realiseren. De curator heeft de activa (zie 3.3, 3.6 en 3.8, m.u.v. 'overige
inventaris' bij 3.3) verkocht aan de voornoemde koper, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Samovar B.V.

19-02-2021
2

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

19-11-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-11-2020
1

Niet van toepassing.

€ 15.000,00

19-02-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-11-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en correspondentie met onder andere horecamakelaar, koper en
verhuurder. Verkoop activa (3.3, 3.6 en 3.8)

19-02-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-11-2020
1

De bestuurder heeft de administratie aangeleverd. De curator heeft deze
administratie nog in onderzoek.

19-02-2021
2

De curator heeft diverse vragen gesteld aan de (oud-)bestuurder(s) van
gefailleerde over (de inhoud van) de gevoerde administratie. Daar is toelichting
op gegeven en die in onderzoek.

19-08-2021
4

Het onderzoek naar de administratie loopt nog.

03-12-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 26 februari 2018 en derhalve te laat gedeponeerd.
De jaarrekeningen 2014, 2015, 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd.

19-11-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

19-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-11-2020
1

Gelet op de constatering hierboven onder 7.2 en het bepaalde in art. 2:248 lid
2 BW jo 2:394 BW staat vast dat de hierboven onder 1.1 genoemde
(middellijk) bestuurders allen onbehoorlijk hebben bestuurd en dat dit
onbehoorlijk bestuur w ordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het
faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-11-2020
1

De verkoop van de kiosk op 14 januari 202 (zie 3.1) is in onderzoek.

Toelichting

16-03-2022
6

De curator is van mening dat de verkoop van de kiosk Paulianeus is gew eest.
De curator voert gesprekken hierover met de koper van de kiosk.

Toelichting
De curator en de koper van de kiosk (tevens voormalig bestuurder van
gefailleerde) hebben terzake een schikking bereikt w aarbij niet alleen het
geschil omtrent de kiosk, maar omtrent het door hem gevoerde beleid (zie
7.5 hierboven en 7.7 hieronder) is geschikt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-06-2022
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de voorlopige conclusies van het faillissementsonderzoek
voorgelegd aan de (voormalige) bestuurder(s). In het kader van hoor en
w ederhoor hebben tw ee van de drie (voormalige) bestuurders gereageerd op
de bevindingen van de curator. De curator is bezig met de beoordeling van de
toelichtingen van de bestuurders.

20-05-2021
3

Zie ook 7.1. Door (een van) de bestuurders is inhoudelijk gereageerd op de
eerste voorlopige bevindingen. Die toelichting is in onderzoek.

19-08-2021
4

De procedure van hoor en w ederhoor loopt nog. Slechts een van de
(voormalig) bestuurders maakt daar gebruik van. Zijn ziensw ijze is in
onderzoek.

03-12-2021
5

Een van de (voormalig) bestuurders heeft zijn ziensw ijze gegeven op de
voorlopige conclusies uit het onderzoek door de curator. Dit heeft geleid tot
een bijstelling van de voorlopige conclusies met betrekking tot het gevoerde
beleid. Die voorlopige conclusies zien vooral op de staat van de administratie
en de w ijze w aarop daarin cash betalingen c.q. cash geld is geadministreerd.
Terzake lopen nog gesprekken met de bestuurders.

16-03-2022
6

De curator heeft terzake een schikking bereikt met een van de drie
(voormalig) bestuurder (zie ook 7.6 hierboven).

17-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.

19-02-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.841,81

19-11-2020
1

€ 69,80

20-05-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 91.697,00

19-11-2020
1

€ 92.065,00

19-02-2021
2

€ 97.190,00

20-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-11-2020
1

Geen; er w aren geen w erknemers in dienst (zie 2).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-11-2020
1

€ p.m. aanvraagkosten faillissement

€ 3.518,10

19-08-2021
4

Toelichting
aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

19-11-2020
1

15

19-02-2021
2

19

20-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 96.001,09

19-11-2020
1

€ 121.625,50

19-02-2021
2

€ 122.459,80

20-05-2021
3

€ 121.897,17

19-08-2021
4

Toelichting
Er heeft een kleine verrekening plaatsgevonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken w orden gedaan.

19-02-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

19-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Doorstart onderneming of verkoop activa.

19-11-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-9-2022

17-06-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag

16-03-2022
6

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.

17-06-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

