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ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS 

EINDVERSLAG 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 : 21 juni 2016 

Verslagperiode : 8 december 2015 - 20 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 37,5 uren 

Bestede uren totaal : 469,2 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 56.387,67 

 
 
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 

Spaans heeft verklaard dat na de overname van de aandelen door hem, TBG te kampen had 

met misstanden uit het verleden. Er zou te weinig zijn geïnvesteerd en teveel dividend aan de 

vennootschap zijn onttrokken, waardoor zij tegenslagen niet kon opvangen. De recessie en de 

slechte marktomstandigheden in de bouw zouden een grote wissel hebben getrokken op TBG. 

Een aantal belangrijke opdrachtgevers zouden zijn gefailleerd. Vervolgens heeft de 

onderneming stilgelegen tijdens de bouwvakantie rondom Kerst, waardoor geen inkomsten 

werden genoten. Dit alles heeft ertoe geleid dat Spaans geen toekomst meer zag voor TBG als 

zodanig en middels een prepack een doorstart wilde betrachten. De onderneming van TBG zou, 

zonder schulden uit het verleden, wellicht wel een bestaansrecht hebben.  

 

De curator heeft onderzoek gedaan en komt in grote lijnen tot dezelfde conclusie als Spaans.  

 

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 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 
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7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

 De curator heeft Spaans en zijn vennootschappen aansprakelijk gesteld voor managementfees 

van in totaal EUR 85.631,70 die binnen een maand voor de prepack zijn voldaan door TBG.  

 

De curator acht deze betalingen paulianeus ex artikel 42 c.q. 47 Fw. Ook meent de curator dat 

Spaans, door mee te werken aan deze betalingen, zijn taak als indirect bestuurder onbehoorlijk 

heeft vervuld zodat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de betaalde fees op grond van artikel 2:9 

jo 2:11 BW. Spaans heeft verweer gevoerd.  

 

Uiteindelijk hebben partijen een schikking getroffen op grond waarvan Spaans een bedrag van 

EUR 53.566,70 heeft betaald aan de faillissementsboedel. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

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 

 Eén voor in totaal EUR 1.916,94. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 116 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 1.604.125,92 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Het boedelactief laat slechts betaling toe van een klein deel van de boedelschulden. Het 

faillissement zal dus moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.  

 

 

9. PROCEDURES 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare faillissementsverslagen. 
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10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement en plan van aanpak 

 Nu het rechtmatighedenonderzoek is afgerond en is geëindigd in een volledig ten uitvoer 

gelegde schikking met het bestuur, zijn alle beheers- en vereffeningshandelingen voltooid. Het 

faillissement kan worden afgerond. Omdat het boedelactief slechts betaling van een klein deel 

van de boedelschulden toestaat, zal de curator de rechter-commissaris vragen om het 

faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. 

 

10.2 Indiening volgend verslag 

 Niet van toepassing. 

 

 

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

20 juni 2016. 

 

 

 

 

F. Kemp, 

curator 

 
 


