
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/20/29 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 21 januari 2020   

Verslagnummer: 6, tevens tekstueel eindverslag  

Datum verslag: 27 december 2021  

Curator: mr. R.G.H. Bongers    

R-C: mr. P. Hoekstra   

 

Naam onderneming Natural Herbals B.V.  

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Natural Herbals B.V., statutair gevestigd te Heerlen en 

kantoorhoudende te 6012 RH Haler aan de Kievitstraat nr. 

13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 64800849.   
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Het ontwikkelen van en het handelen in producten op 

natuurlijke basis.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2018 € 962.297,- € 239.226,- € 286.604,- 

2019 € 217.029,- €   61.063,- € 305.936,- 

2020  - - - 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2018 en 2019 volgen uit de 

interne administratie. Over 2018 zijn er geen 

jaarrekeningen opgemaakt en gepubliceerd. Over 2020 

zouden er naar zeggen van de bestuurder geen activiteiten 

meer zijn verricht.   

 

Personeel gemiddeld aantal 1 (tevens middellijk bestuurder)   
Boedelsaldo € 15.736,82  
  

Verslagperiode 1 augustus 2021 t/m 22 december 2021   
Bestede uren in verslagperiode 6 uur en 30 minuten   

Toelichting bestede uren  De uren hebben betrekking op de (eerste) inventarisatie 

van het faillissement.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een nadere 

inventarisatie van het faillissement plaatsgevonden, waarbij 

tevens de administratie / boekhouding op hoofdlijnen is 

geanalyseerd.  

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is het  

rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de globale 

bevindingen voorgelegd aan de betrokken bestuurders. Dit 

heeft ertoe geleid dat de bestuurders met de curator in 
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gesprek zijn gegaan over een ter zake te treffen minnelijke 

regeling.    

 

Verslag 4: 

De afgelopen verslagperiode is de minnelijke regeling met 

het bestuur geformaliseerd. Aansluitend is de nakoming van 

de gemaakte (betaal)afspraken gemonitord.     

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode is de nakoming van de 

gemaakte (betaal)afspraken gemonitord en is er 

afstemming geweest met de betrokken bestuurder.   

 

Verslag 6: 

De afgelopen verslagperiode is de nakoming van de 

gemaakte (betaal)afspraken gemonitord en is er 

afstemming geweest met de betrokken bestuurder. 

De betalingsregeling is inmiddels geheel nagekomen.      

    
 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Natural Herbals B.V. is de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NicMie 

Holding B.V. Gezamenlijk bevoegd bestuurders van 

laatstgenoemde zijn de heer N.J.A.G. Manders en mevrouw 

M.W.C.C.G. Manders-Puts. De heer G.M. Manders was 

tevens betrokken bij de feitelijke bedrijfsvoering.     

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen Zover bekend is er uitsluitend een motorrijtuigen-

verzekering actief. De premies van deze verzekering zijn 

voldaan.   

 

Verslag 2: 

De geleasede bedrijfsbus is ingenomen door de 

leasemaatschappij waardoor de motorrijtuigenverzekering 

beëindigd is.  

  
 Huur De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek verklaard dat 

er geen bedrijfsruimte (meer) werd gehuurd.   

 

 Oorzaak faillissement Tijdens het intakegesprek heeft de heer G.M. Manders het 

volgende verklaard: 
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Natural Herbals B.V. verkocht via diverse online platforms 

voedingssupplementen aan met name Nederlandse en 

Duitse consumenten.   

 

Omstreeks maart 2019 heeft er een zogenoemd 

waarschuwingsgesprek plaatsgevonden, hetgeen de heer 

Manders heeft doen besluiten om direct te stoppen met de 

activiteiten.  

 

De enige schulden van de vennootschap zouden 

(omzetbelasting)vorderingen van de Duitse en de 

Nederlandse belastingdienst zijn. Uiteindelijk heeft de 

Nederlandse Belastingdienst het faillissement van Natural 

Herbals B.V. verzocht.   

      
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Per datum faillissement was er geen personeel (meer) in 

dienst. 

  
2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Uitsluitend de betrokken middellijk bestuurder.    

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  

 
 Werkzaamheden -   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Natural Herbals B.V. beschikt niet over onroerend goed.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadasters.  

  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Naar zeggen van de heer Manders beschikt Natural Herbals 

B.V. niet (meer) over bedrijfsmiddelen.  

  
 Bodemvoorrecht fiscus Niet aan de orde.  

  
 Werkzaamheden Intakegesprek met de heer G.M. Manders. 

  
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 
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 Toelichting voorraad Naar zeggen van de heer Manders beschikt Natural Herbals 

B.V. niet (meer) over voorraadgoederen.    

 Werkzaamheden Intakegesprek met de heer G.M. Manders.   
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Tot dusverre is er geen andere activa bekend / 

aangetroffen. 

  
 Werkzaamheden Intakegesprek met de heer G.M. Manders.   

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Naar zeggen van de heer Manders werd er op basis van 

vooruitbetaling gewerkt, waarbij de online aankopen 

middels een online betalingssysteem werden voldaan.    

  
 Werkzaamheden Intakegesprek met de heer G.M. Manders.  

  
 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
Natural Herbals B.V. hield een rekening aan bij de ING Bank 

N.V. welke per datum faillissement een debetsaldo kende 

ad € 3.407,22.  

  
 Leasecontracten Er zou een bestelauto geleased zijn. Voor dit moment wacht 

de curator op een reactie van de leasemaatschappij.  

 

 Beschrijving zekerheden Niet aan de orde.  

 

 Separatistenpositie Niet aan de orde.  

  
 Eigendomsvoorbehoud Niet aan de orde.  

 

 Retentierechten Niet aan de orde.  

 

 Reclamerechten Niet aan de orde.   
 Boedelbijdragen - 

 Werkzaamheden Correspondentie leasemaatschappij en bank.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet aan de orde.   

 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet aan de orde.  

 Verantwoording - 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

Verslag 2: 

De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse 

administratie ontvangen. Deze administratie is inmiddels op 

hoofdlijnen geanalyseerd.  

 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2018 is niet (tijdig) gedeponeerd.  

De jaarrekening over 2017 is (ruimschoots) te laat 

gedeponeerd (5/6/2019).  

De jaarrekening over 2015 en 2016 zijn niet gedeponeerd.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Nog te onderzoeken.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek.  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk is dit onderwerp van onderzoek. 

 

 Werkzaamheden Quick scan van de administratie. 

 

Verslag 2: 

Administratieonderzoek (op hoofdlijnen).  

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is het  

rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de globale 

bevindingen voorgelegd aan de betrokken bestuurders.  

 

Deze bevindingen hebben in grote lijnen betrekking op de 

uit de administratie blijkende rekening-courant posities, de 

geschonden deponeringsplicht, de resultaten van een 

boekenonderzoek door de Belastingdienst en op diverse 

contante opnamen en stortingen.      
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De aan de bestuurders voorgelegde bevindingen  hebben 

ertoe geleid dat de bestuurders met de curator in gesprek 

zijn gegaan over een ter zake te treffen minnelijke 

oplossing. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 

minnelijke regeling waarbij de bestuurders twaalf 

maandelijks een betaling ad € 3.500,- zullen verrichten.  

 

Verslag 4: 

De betalingsverplichting ter zake van de eerste zes 

maandtermijnen is tijdig nagekomen.  

 

Verslag 5: 

De afgelopen verslagperiode heeft de betrokken bestuurder 

tweemaal uitstel verzocht voor het nakomen van de 

verplichtingen uit hoofde van de betalingsregeling. De 

faillissementsboedel heeft met beide verzoeken ingestemd. 

De afgelopen verslagperiode is daarmee een bedrag ad € 

12.250,- afgedragen. Thans rest nog een af te dragen 

bedrag ad € 8.750,- (2,5 termijnen).     

 

Verslag 6: 

De afgelopen verslagperiode zijn de laatste termijnen 

ter zake van de overeengekomen betalingsregeling 

ontvangen, waarbij er wel nog enig nader uitstel is 

gegeven aan de bestuurder en daarnaast de 

slottermijn ad € 3.500,- in gedeelten is ontvangen.  

 

De overeengekomen minnelijke betaling ad € 

42.000,- is daarmee op de faillissementsrekening 

ontvangen.  

 

Dit betekent ook dat het faillissement kan worden 

afgewikkeld.  

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  

 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 558.031,-  

 

Voornoemd bedrag is inclusief een vordering Duitse 

Belastingdienst ad € 138.519,-. Een deel van deze 

vordering ad € 74.376,- is ook door de Nederlandse 

Belastingdienst aangemeld op grond van de daartoe 

geldende Europese regelgeving. Gezien voornoemde 

posities en de hoogte van het voor vereenvoudigde 

afwikkeling resterende faillissementsactief zal er 

geen discussie hoeven te worden gevoerd ter zake 
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van een eventuele preferentie toekomende aan de 

Duitse Belastingdienst.  

  

 Pref. vord. van het UWV Niet aan de orde.  

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment zijn er (nog) geen vorderingen 

aangemeld.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 4  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 7.057,-   

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 

Verslag 5: 

Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd worden 

afgewikkeld.  

  

Verslag 6: 

Het faillissement zal vereenvoudigd worden 

afgewikkeld ex artikel 137a Fw.   

  
 Werkzaamheden Inventariseren van de schuldenlast.    

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Er zijn geen procedures bekend.  

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

-- Werkzaamheden - 

- 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 3 en 4: 

Gezien de overeengekomen minnelijke regeling zal het 

faillissement niet eerder dan tegen eind 2021 kunnen 

worden afgewikkeld.  

 

Verslag 5: 

Vanwege de aangehouden aflossingen in relatie tot de 

minnelijke regeling, zal het faillissement op zijn vroegst 

tegen eind 2021 kunnen worden afgewikkeld.  

 

Verslag 6: 

De afwikkeling van het faillissement zal aansluitend 

aan dit eindverslag worden voorbereid.  

  
 Plan van aanpak De vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement 

verzorgen 
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 Indiening volgend verslag Niet aan de orde. Dit zesde verslag betreft het 

tekstuele eindverslag.  

  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2, 3, 4, 5 en 6:  

Correspondentie rechter-commissaris en 

verslaglegging.   
 

Weert, 27 december 2021     

 

 

mr. R.G.H. Bongers, 

curator 

 

 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven 
voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


