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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN 

T.B.G. INSTALLATIE TECHNIEK B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid T.B.G. Installatie Techniek B.V. 
Faillissementsnummer :   F 13/14/111 
Datum uitspraak : 18 februari 2014 
Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  :   mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: kemp@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. L. van Berkum 
 
Activiteiten onderneming : installatiebedrijf voor de woning- en utiliteitsbouw 
Omzetgegevens : (bruto) omzet 2010: EUR 8.023.736,30 
   (bruto) omzet 2011: EUR 5.943.646,60 
   (bruto) omzet 2012: EUR 3.778.2999,52 
   (bruto) omzet 2013 (concept cijfers): EUR 3.579.879,18 
 
Personeel gemiddeld aantal : 48 
 
Datum verslag : 28 april 2014 
Verslagperiode : 18 februari 2014 - 25 april 2014  
Bestede uren in verslagperiode : 240,5 uren 
Bestede uren totaal : 240,5 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 127.878,02 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

 Enig aandeelhouder en bestuurder van TBG is Spaans Participaties B.V. Enig aandeelhouder 
en bestuurder van Spaans Participaties B.V. is ir. K.P. Spaans Beheer B.V. Enig aandeelhouder 
en bestuurder van ir. K.P. Spaans Beheer B.V. is de heer Klaas Pieter Spaans (Peter Spaans). 
Op 18 april 2013 heeft er een aandelenoverdracht plaatsgevonden van de aandelen van TBG 
van BAM Karhof Vastgoed B.V. aan Spaans Participaties B.V. 

 
1.2  Winst en verlies 
 Resultaat na belastingen 2010: EUR 571.708,78 
 Resultaat na belastingen 2011: EUR 379.960,26 
 Resultaat na belastingen 2012: -/- EUR 1.230.010,32 
 Resultaat na belastingen 2013 (concept cijfers): -/- EUR 1.323.553,12 
 
1.3 Balanstotaal 
 Balans per 31-12-2010: EUR 2.528.880,45 
 Balans per 31-12-2011: EUR 2.340.307,36 
 Balans per 31-12-2012: EUR 2.531.764,99 
 Balans per 31-12-2013 (concept cijfers): EUR 1.234.096,62 
 
1.4 Verzekeringen 

 De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen waren afgesloten. Op datum faillissement was er een 
achterstand in de premiebetaling. Waar opportuun, zijn de verzekeringen beëindigd. 

 
1.5 Huur 

Er werd een pand gehuurd aan de Signaal 70 te Purmerend. De huur is door de curator per brief 
van 28 februari 2014 opgezegd.  

 
1.6 Oorzaak faillissement 

 Als oorzaak van het faillissement wordt door de bestuurder het volgende aangegeven: “De 
onderneming draait eigenlijk heel goed, er is sprake van een goede orderportefeuille, maar er is 
mij onvoldoende tijd gegund orde op zaken te stellen. Er zijn een aantal misstanden uit het 
verleden. Er zijn te weinig investeringen gedaan en er zijn winsten aan de onderneming 
onttrokken in de vorm van dividend. Hierdoor had de onderneming geen vet meer op de botten. 
Vervolgens heeft tijdens de bouwvakvakantie en Kerstmis de productie stilgelegen. De 
afgelopen vier jaar is er sprake van een diepe recessie, zeker in de bouw. Er zijn een aantal 
faillissementen geweest van belangrijke opdrachtgevers. Ik heb gepoogd de kredietfaciliteit van 
ING te verhogen, maar dat is niet gelukt”.  

Er wordt onderzocht of er naast de door de bestuurder aangegeven oorzaak nog andere 
oorzaken van het faillissement zijn.  

 
 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 48 werknemers in loondienst en 9 medewerkers op basis van een ZZP overeenkomst. Ten 
behoeve van de werknemers is de loongarantieregeling in werking gesteld. 

 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 idem 



 

1005437.2 

 

3

 

 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 
 18 februari 2014 
 
 
3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving 
 Voor zover bekend is er geen onroerend goed in eigendom. 
 
3.2 Verkoopopbrengst 
 niet van toepassing 
 
3.3 Hoogte hypotheek 
 niet van toepassing 
 
3.4 Boedelbijdrage 
 niet van toepassing 

 
Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving 

 Er is o.m. een klantenportefeuille, onderhanden werk, inventaris, bedrijfsauto’s en voorraad 
aangetroffen. 

 
3.6  Verkoopopbrengst 
 Voor inventaris/gereedschappen: EUR 15.000,- 
 Voor voorraad: EUR 10.000,- 
 Voor auto’s: EUR 62.548,03 
 Voor onderhanden werk: EUR 7.500,- 
 Voor goodwill: EUR 40.000,- 
 
3.7  Boedelbijdrage 

 Het totale bedrag ad EUR 142.500,- is op de boedelrekening bijgeschreven. Hiervan wordt een 
bedrag ad EUR 7.451,97 aan de doorstarter geretourneerd. 

 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

 Is van toepassing. Op grond van artikel 57 lid 3 FW worden de belangen van de fiscus 
behartigd.  

 
Voorraden / onderhanden werk 
3.9  Beschrijving 

 In het magazijn in het bedrijfspand aan de Signaal 70 te Purmerend lag de nodige voorraad. De 
voorraad was niet genummerd of per leverancier traceerbaar. Ook op de bouwprojecten zelf 
lagen de nodige materialen, benodigd voor het afronden van de projecten. Ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement waren er een aantal lopende (bouw)projecten.  

 
3.10 Verkoopopbrengst 
 zie 3.6 
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3.11 Boedelbijdrage 
 In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.  
 
Andere activa 
3.12 Beschrijving 
 Vooralsnog is niet van ander actief gebleken.  
 
3.13 Verkoopopbrengst 
 Vooralsnog niet van toepassing. 
 
 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

 Bij de eigen aangifte faillissement is een debiteurenoverzicht verstrekt. De debiteuren zijn 
verpand aan ING. ING heeft aangekondigd zelf tot incasso van de debiteuren over te gaan. In 
een volgend verslag wordt op de voortgang teruggekomen. Het stellen van een artikel 58 Fw 
termijn is uitdrukkelijk voorbehouden.  

 
4.2 Opbrengst 
 In een volgend verslag wordt hier op teruggekomen. 
 
4.3 Boedelbijdrage 
 In een volgend verslag wordt hier op teruggekomen. 
 
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

 Er werd gebankierd bij ING. ING heeft een voorlopige vordering ingediend van EUR 416.952,92. 
Atradius heeft een tweede pandrecht. Openstaande saldo is per opgaaf van 20 februari 2014 
EUR 608.619,99. Verzekerden van Atradius hebben voor een bedrag ad EUR 561.816.60 
vorderingen ingediend. Ten aanzien van het restantbedrag ad EUR 46.803,39 heeft de curator 
nog geen achterliggende stukken mogen ontvangen. 

 
5.2 Leasecontracten 

 Er waren voor twee auto’s leasecontracten afgesloten.  
 
5.3 Beschrijving zekerheden 
 Er is door ING pandrecht bedongen op de debiteuren, op voorraad, inventaris.  
 
5.4 Separatistenpositie 
 zie 5.3 
 
5.5 Boedelbijdragen 
 In een volgend verslag wordt hier op teruggekomen.  
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 Er hebben zich een aantal partijen gemeld die een vermeend beroep op eigendomsvoorbehoud 
doen. Een aantal partijen heeft hier al vanaf gezien in verband met bewijsproblematiek.  
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5.7 Reclamerechten 
 Er is niet van een beroep op reclamerechten gebleken.  
 
5.8 Retentierechten 
 Er is niet van een beroep op retentierechten gebleken.  
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden 

 Op datum faillissement is gestopt met werken. Er is met ingang van 26 februari 2014 een 
doorstart gerealiseerd met T.B.G. Techniek B.V. via Visser Elektra B.V. 

 
6.2 Financiële verslaglegging 
 De financiële verslaglegging werd verzorgd door Bond administratie te Volendam. 
 
Doorstart 
6.3 Beschrijving 

 Er hebben zich na datum faillissement diverse partijen bij de curator gemeld die interesse 
toonden in een doorstart. Een aantal partijen hebben binnen het opgestelde biedingsprotocol 
een bod uitgebracht.  

 
6.4 Verantwoording 

 Het bod van Visser Elektra B.V. is het hoogste gebleken. De doorstartpartij is T.B.G. Techniek 
B.V. 

 
6.5 Opbrengst 
 EUR 135.048,03 (EUR 142.500,- -/- EUR 7.451,97) 
 
6.6 Boedelbijdrage 

 Het bedrag ad EUR 142.500,- is op de boedelrekening bijgeschreven. Het bedrag ad  
EUR 7.451,97 wordt geretourneerd. 

 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

 Of aan de boekhoudplicht is voldaan wordt nog nader onderzocht. Na een eerste inventarisatie 
lijkt hieraan voldaan te zijn.  

 
7.2 Depot jaarrekeningen 

 De jaarrekening over 2010 is op 8 september 2011 gedeponeerd. De jaarrekening over 2011 is 
op 11 juli 2012 gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is op 23 augustus 2013 gedeponeerd. 
Over 2013 zijn geen (definitieve) cijfers bekend.  

 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Is gezien de omvang van de onderneming niet vereist.  
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7.4 Stortingsverplichting aandelen 

 Gezien de datum van oprichting van TBG lijkt verder onderzoek in verband met het 
verjaringstraject niet opportuun. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 
 Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur wordt nader onderzocht.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
 Of er sprake is van paulianeus handelen wordt nader onderzocht.  
 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator en kosten: PM 
   
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 EUR 56.224,- 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.  
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 96 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 1.768.579,03  
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Voorlopig erkennen nog nader in te dienen vorderingen.  
 
 
9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartij(en) 
 Er waren op datum faillissement conform opgave bestuurder twee procedures aanhangig: TBG 
(gedaagde)/E.R. de Mees h.o.d.n. De Mees Ventilatie (eiser); TBG (gedaagde)/Oxalis V.O.F. 
(eiser).  

 
9.2 Aard procedure 
 Discussie over uitgevoerde werkzaamheden en onbetaald gebleven facturen. 
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9.3 Stand procedure 
 Beide procedures zijn als gevolg van het faillissement geschorst.  
 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 

 Afwikkelen doorstart, afwikkelen met pandhouder(s), nader erkennen nog in te dienen 
vorderingen, nader onderzoek administratie, onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus 
handelen.  

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Het volgende verslag volgt over drie maanden.  
 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 28 
april 2014. 
 
 
 
 
F. Kemp, 
curator 
 
 
 
 
 

 


