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R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens
Naam onderneming
TB-General B.V.

23-07-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TB-General B.V.,
statutair gevestigd te ‘s-Gravenzande, voorheen kantoorhoudende te (2691
W R) ‘s-Gravenzande (gemeente W estland) aan de Hagemanstraat 72, thans
kantoorhoudende te (2544 JC) Den Haag aan de Otterrade 58, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57277222.

23-07-2018
6

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt van de volgende bedrijfsomschrijving: “De
exploitatie van een timmerfabriek, de handel in bouw materialen en
aanverw ante artikelen alsmede het verrichten van
onderhoudsw erkzaamheden

23-07-2018
6

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
2012: onbekend.
2013: onbekend.
2014: onbekend.
2015: onbekend.
2016: (t/m 30 mei 2016): onbekend.

23-07-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

23-07-2018
6

Boedelsaldo
€ 6.850,76

23-07-2018
6

€ 5.561,27

05-08-2019
9

€ 22.361,46

10-12-2019
10

€ 37.295,20

15-06-2020
11

€ 39.295,20

10-12-2020
12

€ 64.680,57

28-05-2021
13

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-7-2018

23-07-2018
6

t/m
14-7-2018
van
15-7-2018

14-12-2018
7

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

07-03-2019
8

t/m
5-3-2019
van
6-3-2019

05-08-2019
9

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

10-12-2019
10

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

15-06-2020
11

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

10-12-2020
12

t/m
4-12-2020
van
5-12-2020
t/m
26-5-2021

Bestede uren

28-05-2021
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

47 uur 36 min

7

8 uur 54 min

8

61 uur 48 min

9

43 uur 30 min

10

15 uur 0 min

11

5 uur 30 min

12

3 uur 42 min

13

35 uur 6 min

totaal

221 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is 0,80 uur aan dit faillissement besteed (verslag 7).
In totaal is 47,60 uur aan dit faillissement besteed.

23-07-2018
6

In deze verslagperiode is 61,80 uur aan dit faillissement besteed (verslag 9).
In totaal is 118,30 uur aan dit faillissement besteed.

07-03-2019
8

In deze verslagperiode is 43,50 uur aan dit faillissement besteed (verslag 10).

05-08-2019
9

In deze verslagperiode is 35,10 uur aan dit faillissement besteed.

28-05-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder heeft niet gereageerd en is ter zake gerappelleerd.
De curator is voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

23-07-2018
6

In de afgelopen verslagperiode zijn met machtiging van de rechter-commissaris
diverse conservatoire beslagen gelegd en zal een procedure w orden
geëntameerd.

07-03-2019
8

In de afgelopen verslagperiode is de procedure geëntameerd jegens de
(voormalig) (middellijk) bestuurders alsmede jegens een gelieerde
vennootschap. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 18 september 2019
voor het nemen van conclusie van antw oord door de w ederpartijen.

05-08-2019
9

n de afgelopen verslagperiode is met de (voormalig) bestuurders alsmede met
een gelieerde vennootschap alsnog een (minnelijke) regeling tot stand
gekomen. Onderdeel van de (minnelijke) regeling is dat gedaagden geen
verw eer zouden voeren in de aanhangige procedure en een toew ijzend vonnis
door de curator zou w orden verkregen, hetgeen inmiddels is geschied. In
totaal zal een bedrag ad € 50.000,00 aan de boedel w orden voldaan. Tot op
heden is uit hoofde van de gelegde conservatoire beslagen een bedrag ad €
20.181,30 op de boedelrekening ontvangen.

10-12-2019
10

Aangezien de (voormalig) bestuurders de verplichtingen uit hoofde van de

15-06-2020

vaststellingsovereenkomst, ondanks diverse verzoeken daartoe, niet zijn
nagekomen, heeft de curator de vaststellingsovereenkomst ontbonden. De
curator heeft de deurw aarder verzocht tot executie van het vonnis over te
gaan. Uit dien hoofde hebben de gelegde beslagen tot op heden voor een
bedrag ad € 17.772,80 doel getroffen.

11

In de afgelopen verslagperiode is ter zake nog een bedrag ad € 2.000,00
geïncasseerd.

10-12-2020
12

Met machtiging van de rechter-commissaris is een nieuw e minnelijke regeling
tot stand gekomen. De verplichtingen uit hoofde van de gesloten
vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels volledig nagekomen, w aarmee de
kw estie is afgew ikkeld. In totaal is ter zake nog een bedrag ad € 25.000,00
op de boedelrekening ontvangen.

28-05-2021
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In totaal is ter zake een bedrag ad € 65.053,18 op de boedelrekening
ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De (middellijk) bestuurder heeft niet gereageerd en is ter zake gerappelleerd.
De curator is voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn met machtiging van de rechter-commissaris
diverse conservatoire beslagen gelegd en zal een procedure w orden
geëntameerd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de procedure geëntameerd jegens de
(voormalig) (middellijk) bestuurders alsmede jegens een gelieerde
vennootschap.. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 18 september 2019
voor het nemen van conclusie van antw oord door de w ederpartijen.

Toelichting
n de afgelopen verslagperiode is met de (voormalig) bestuurders alsmede met
een gelieerde vennootschap alsnog een (minnelijke) regeling tot stand
gekomen. Onderdeel van de (minnelijke) regeling is dat gedaagden geen
verw eer zouden voeren in de aanhangige procedure en een toew ijzend vonnis
door de curator zou w orden verkregen, hetgeen inmiddels is geschied. In
totaal zal een bedrag ad € 50.000,00 aan de boedel w orden voldaan. Tot op
heden is uit hoofde van de gelegde conservatoire beslagen een bedrag ad €
20.181,30 op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
Aangezien de (voormalig) bestuurders de verplichtingen uit hoofde van de
vaststellingsovereenkomst, ondanks diverse verzoeken daartoe, niet zijn
nagekomen, heeft de curator de vaststellingsovereenkomst ontbonden. De
curator heeft de deurw aarder verzocht tot executie van het vonnis over te
gaan. Uit dien hoofde hebben de gelegde beslagen tot op heden voor een
bedrag ad € 17.772,80 doel getroffen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is ter zake nog een bedrag ad € 2.000,00
geïncasseerd.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is een nieuw e minnelijke regeling
tot stand gekomen. De verplichtingen uit hoofde van de gesloten
vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels volledig nagekomen, w aarmee de
kw estie is afgew ikkeld. In totaal is ter zake nog een bedrag ad € 25.000,00
op de boedelrekening ontvangen.
In totaal is ter zake een bedrag ad € 65.053,18 op de boedelrekening
ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

23-07-2018
6

07-03-2019
8

05-08-2019
9

10-12-2019
10

15-06-2020
11

10-12-2020
12
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De (middellijk) bestuurder heeft niet gereageerd en is ter zake gerappelleerd.
De curator is voornemens over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn met machtiging van de rechter-commissaris
diverse conservatoire beslagen gelegd en zal een procedure w orden
geëntameerd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is de procedure geëntameerd jegens de
(voormalig) (middellijk) bestuurders alsmede jegens een gelieerde
vennootschap.. De zaak staat thans op de (rol)zitting van 18 september 2019
voor het nemen van conclusie van antw oord aan de zijde van gedaagden.

Toelichting
n de afgelopen verslagperiode is met de (voormalig) bestuurders alsmede met
een gelieerde vennootschap alsnog een (minnelijke) regeling tot stand
gekomen. Onderdeel van de (minnelijke) regeling is dat gedaagden geen
verw eer zouden voeren in de aanhangige procedure en een toew ijzend vonnis
door de curator zou w orden verkregen, hetgeen inmiddels is geschied. In
totaal zal een bedrag ad € 50.000,00 aan de boedel w orden voldaan. Tot op
heden is uit hoofde van de gelegde conservatoire beslagen een bedrag ad €
20.181,30 op de boedelrekening ontvangen.

Toelichting
Aangezien de (voormalig) bestuurders de verplichtingen uit hoofde van de
vaststellingsovereenkomst, ondanks diverse verzoeken daartoe, niet zijn
nagekomen, heeft de curator de vaststellingsovereenkomst ontbonden. De
curator heeft de deurw aarder verzocht tot executie van het vonnis over te
gaan. Uit dien hoofde hebben de gelegde beslagen tot op heden voor een
bedrag ad € 17.772,80 doel getroffen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is ter zake nog een bedrag ad € 2.000,00
geïncasseerd.

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is een nieuw e minnelijke regeling
tot stand gekomen. De verplichtingen uit hoofde van de gesloten
vaststellingsovereenkomst zijn inmiddels volledig nagekomen, w aarmee de
kw estie is afgew ikkeld. In totaal is ter zake nog een bedrag ad € 25.000,00
op de boedelrekening ontvangen.
In totaal is ter zake een bedrag ad € 65.053,18 op de boedelrekening
ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-07-2018
6

07-03-2019
8

05-08-2019
9

10-12-2019
10

15-06-2020
11

10-12-2020
12
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Opstellen processtukken;
- Correspondentie rechter-commissaris.

07-03-2019
8

- Opstellen processtukken;
- Bespreking (voormalig) (middellijk) bestuurders.

05-08-2019
9

- Procedure;
- Correspondentie advocaat w ederpartij;
- Treffen minnelijke regeling.

10-12-2019
10

- Correspondentie advocaat w ederpartij;
- Monitoren minnelijke regeling;
- Correspondentie deurw aarder.

15-06-2020
11

- Correspondentie deurw aarder.

10-12-2020
12

- Correspondentie;
- Procedure;
- Monitoren minnelijke regeling.

28-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In de aankomende verslagperiode zal tot afw ikkeling w orden overgegaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
28-11-2021

28-05-2021
13

10.4 Werkzaamheden overig
- Correspondentie voormalig bestuurder;
- Voor zover mogelijk onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- Voor zover mogelijk onderzoek bedoeld onder punt 7.1, 7.4 tot en met 7.6;
- Overige voorkomende w erkzaamheden.

23-07-2018
6

- Procedure;
- Overige opkomende w erkzaamheden.

07-03-2019
8

- Monitoren getroffen regeling;
- Overige opkomende w erkzaamheden.

10-12-2019
10

- Executie vonnis;
- Overige opkomende w erkzaamheden.

15-06-2020
11

- Executie vonnis;
- Overige opkomende w erkzaamheden.

10-12-2020
12

- Afw ikkeling.

28-05-2021
13

Bijlagen
Bijlagen

