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VIJFDE 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  : (thans) mr. C.P. Bleeker 
 
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 : 8 december 2015 

Verslagperiode : 30 april 2015 - 7 december 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 46,3 uren 

Bestede uren totaal : 440,1 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 3.473,45 

 
 
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 Installatie Techniek B.V. (hierna “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).  

 

1.2 Oorzaak faillissement 

In onderzoek. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

De debiteurenvorderingen van TBG zijn verpand aan ING Bank N.V. Zij is zelf tot incasso van 

de vorderingen overgegaan. Na afronding van de incasso, resteert een vordering van de bank 

van EUR 49.568,41. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

TBG bankierde bij ING Bank N.V. Zij heeft een voorlopige vordering ingediend van 

EUR 416.952,92. De bedragen die de bank uit hoofde van haar (eerste) pandrecht op de 

debiteuren van TBG heeft ontvangen, strekken in mindering op deze vordering. Na afronding 

van de incasso, resteert een vordering van de bank van EUR 49.568,41. 

 

Atradius Credit Insurance N.V. (hierna “Atradius”) heeft een tweede pandrecht. Zij heeft een 

vordering aangemeld voor een bedrag van EUR 608.619,99. Dit is een voorwaardelijk bedrag, 

berekend op de bedragen die de verzekerden van Atradius van TBG te vorderen hadden en 

onder hun verzekering bij Atradius zouden verhalen. Door de verzekerden is evenwel een 

totaalbedrag van EUR 553.344,85 ingediend. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op 

de ingediende vordering van Atradius, waarna het restant zal worden genoteerd zodra daarvan 

onderliggende documenten zijn aangeleverd. Dit is tot op heden uitgebleven. 

 

 Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.  

 

7.2 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek.  

 

7.3 Paulianeus handelen 

 In onderzoek.  

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

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 

 UWV: EUR 267.666,15 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 316.563 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 215.356,72  

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 Drie voor in totaal EUR 15.188,51 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 111 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 1.587.830,66 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Voorlopig erkennen nog nader in te dienen vorderingen.  
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9. PROCEDURES 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

Voortzetten onrechtmatighedenonderzoek. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Het volgende verslag volgt over zes maanden.  

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 

8 december 2015. 

 

 

 

 

F. Kemp, 

curator 

 
 


