Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

7
04-01-2022
F.09/20/147
NL:TZ:0000140361:F001
06-05-2020

mr. H.J. van Harten
mr F.J. Hordijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
TB Keukens B.V.

08-06-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TB Keukens B.V.,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 69082499, laatst kantoorhoudende
te (2291 PE) W ateringen, gemeente W estland, aan de 's-Gravenzandsew eg 5.

08-06-2020
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap richtte zich op de inkoop, verkoop en plaatsing
van keukens.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

08-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
2017
2018
2019
2020

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

De curator heeft in deze verslagperiode nadere stukken ontvangen van het
bestuur. Daaruit heeft de curator de gegevens afgeleid als hierboven
vermeld. De ontbrekende gegevens zijn de curator nog niet bekend.

08-06-2020
1

04-01-2022
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

08-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 38.469,76

01-12-2020
3

€ 38.534,26

05-03-2021
4

€ 38.485,76

17-09-2021
6

€ 40.143,41

04-01-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-5-2020

08-06-2020
1

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020

07-09-2020
2

t/m
3-9-2020
van
4-9-2020

01-12-2020
3

t/m
29-11-2020
van
29-11-2020

05-03-2021
4

t/m
27-2-2021
van
1-3-2021

07-06-2021
5

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021

17-09-2021
6

t/m
1-9-2021
van
2-9-2021
t/m
5-12-2021

Bestede uren

04-01-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 24 min

2

6 uur 24 min

3

17 uur 36 min

4

17 uur 18 min

5

5 uur 30 min

6

5 uur 24 min

7

4 uur 0 min

totaal

66 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 28 juni 2017. Sinds de
oprichting is Nogt Beheer B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder. De
heren R.G.F.M. van der Krogt en D.A. Organo zijn de bestuurders van Nogt
Beheer B.V. Voor oprichting w erd de onderneming gedreven in een
vennootschap onder firma.

08-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde de begane grond van het pand aan de
's-Gravenzandsew eg 5 te W ateringen. De huurovereenkomst is na het
faillissement met w ederzijds goedvinden beëindigd tegen uiterlijk 6 augustus
2020 en zoveel eerder als voor de curator mogelijk.

08-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur zou de vennootschap de eerste jaren breakeven hebben gedraaid. Het jaar 2019 zou redelijk zijn verlopen, totdat de
Belastingdienst in 2019 beslag zou hebben doen leggen op de bankrekening
van de vennootschap. De vennootschap zou daardoor in een neerw aartse
spiraal zijn geraakt w aardoor meer druk w erd gelegd op de financieringsruimte
en er crediteurendruk ontstond. Dat zou hebben geleid tot omzetafname.
Nadat de in loondienst zijnde verkoper zijn arbeidsovereenkomst tegen begin
2020 had opgezegd zijn de activiteiten begin 2020 zo goed als gestaakt. De
vennootschap kon haar schuldenlast niet voldoen, reden w aarom het
faillissement onvermijdelijk w as, aldus het bestuur.

08-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
- Bespreking met het bestuur;
- Bestudering door het bestuur aangereikte stukken.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

Geen.

04-01-2022
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Bespreking met het bestuur;
- Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen

08-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoor- en bedrijfsinventaris en tw ee
voertuigen

€ 43.561,21

€ 5.601,56

totaal

€ 43.561,21

€ 5.601,56

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap is rechthebbende van een beperkte hoeveelheid
kantoor- en bedrijfsinventaris en tw ee voertuigen. De curator heeft in
samenspraak met de vermeend pandhouder Rabobank U.A. en met machtiging
van de rechter-commissaris opdracht gegeven aan BVA voor het organiseren
van een internetveiling. De internetveiling w ordt op korte termijn gehouden.

08-06-2020
1

Boedelbijdrage 15%.
De curator is afw achting van de eindafrekening van BVA.

07-09-2020
2

De curator heeft de eindafrekening van BVA ontvangen. Daar vindt nog een
kleine correctie op plaats.

01-12-2020
3

De correctie heeft plaatsgevonden.

05-03-2021
4

De totale bruto-opbrengst inclusief keukens bedroeg € 43.561,21 incl. btw .
De netto-opbrengst bedraagt € 39.01958 incl. btw .

04-01-2022
7

In de afgelopen verslagperiode is nog gebleken van een ladderlift, w elke is
verkocht door BVA door middel van een internetveiling. De opbrengst is
meegenomen in bovenvermeld overzicht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal ten aanzien van de inventaris het bodemvoorrecht van de fiscus
uitoefenen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

08-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Bespreking met het bestuur;
- Correspondentie en overleg met Rabobank U.A.;
- Correspondentie met rechter-commissaris;
- Overleg met veilingbureau.

08-06-2020
1

- Overleg met veilingbureau.

07-09-2020
2

- Overleg met veilingbureau.

01-12-2020
3

- Geen

17-09-2021
6

Correspondentie en overleg met BVA;

04-01-2022
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het pand in W ateringen is een aantal (show room) keukens aangetroffen. In
samenspraak met de vermeend pandhouder Rabobank U.A. en met machtiging
van de rechter-commissaris w orden deze goederen verkocht door middel van
een internetveiling, georganiseerd door BVA.

08-06-2020
1

Boedelbijdrage 15%.
De curator is in afw achting van de eindafrekening van BVA.

07-09-2020
2

De curator heeft de eindafrekening van BVA ontvangen.

01-12-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Bespreking met het bestuur;
- Correspondentie en overleg met Rabobank U.A.;
- Correspondentie met rechter-commissaris;
- Overleg met veilingbureau.

08-06-2020
1

- Overleg met veilingbureau.

07-09-2020
2

- Overleg met veilingbureau.

01-12-2020
3

- Geen

17-09-2021
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Bespreking met het bestuur.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

Blijkens recent ontvangen stukken van het bestuur zou er sprake zijn van
tw ee debiteuren met openstaande vorderingen ad € 9.336,47, respectievelijk
€ 889,00. De debiteur ter zake de vordering ad € 889 is geliquideerd.

04-01-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Bespreking met het bestuur.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

- Bestudering aangereikte stukken;
- Correspondentie aan debiteur.

04-01-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 28.386,80
Toelichting vordering van bank(en)
De bedrijfsactiviteiten van de vennootschap w erden gefinancierd door
Rabobank U.A. De vordering bestaat uit een lening oorspronkelijk groot €

08-06-2020
1

50.000,00 en een debetstand op een bankrekening.
€ 22.534,02

05-03-2021
4

Toelichting vordering van bank(en)
+ p.m.

Toelichting vordering van bank(en)
Thans nihil

17-09-2021
6

5.2 Leasecontracten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid van verhaal van de vordering van Rabobank U.A. heeft de
vennootschap een pandrecht gevestigd op inventaris, transportmiddelen,
voorraden en debiteuren. Voorts hebben Nogt Beheer B.V. en TB Liften B.V.
zich hoofdelijk verbonden.

08-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank U.A. is mogelijk separatist met betrekking tot de inventaris,
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden. De curator is ter zake
de inventaris, voorraden en transportmiddelen een boedelbijdrage
overeengekomen van 15%.

08-06-2020
1

Met machtiging van de rechter-commissaris is met Rabobank een minnelijke
regeling getroffen, w aarbij de opbrengst van de na het faillissement geveilde
activa toekomt aan de boedel, Rabobank afstand heeft gedaan van haar
vorderingen op de gefailleerde vennootschap en de boedel afstand heeft
gedaan van haar vermeende vorderingen op Rabobank.

17-09-2021
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

08-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

08-06-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
15%. De curator is met Rabobank U.A. een boedelbijdrage overeengekomen
van 15%, voor zover het door Rabobank U.A. gestelde pandrecht rechtsgeldig
is en blijft.

08-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Correspondentie met banken;
- Correspondentie met crediteuren;
- Overleg met Rabobank U.A.

08-06-2020
1

- Correspondentie met Rabobank U.A.

05-03-2021
4

Correspondentie met Rabobank U.A.

07-06-2021
5

Correspondentie met Rabobank U.A.

17-09-2021
6

Geen.

04-01-2022
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap w aren reeds voor het
faillissement gestaakt.

08-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bespreking met het bestuur.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Omdat de activiteiten van de gefailleerde vennootschap reeds vanaf begin
2020 w aren gestaakt, heeft de curator de mogelijkheden van een doorstart
niet onderzocht.

08-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Bespreking met het bestuur;
- Overleg met verhuurder.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie aan de curator
toegezonden. De curator is nog in afw achting van het restant van de
administratie.

08-06-2020
1

Recent heeft Exact toegezegd toegang te verlenen tot de digitale
administratie.

01-12-2020
3

Ondanks de toezegging en herhaalde verzoeken heeft Exact de toestemming
nog niet verleend. De curator heeft Exact en het bestuurder daarover
aangeschreven.

05-03-2021
4

Ondanks de toezegging en herhaalde verzoeken heeft Exact de toestemming
nog niet verleend. De curator heeft Exact en het bestuurder daarover
aangeschreven.

17-09-2021
6

De curator heeft nog immer geen toegang tot Exact. Exact reageert niet op

04-01-2022

de verzoeken van de curator. Het bestuur is daarover geïnformeerd.
Het bestuur heeft de afgelopen verslagperiode een aantal stukken
aangeleverd, die vooralsnog ontbraken. Daarmee is de administratie nog niet
volledig.

7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 13 december 2018. De
jaarrekening over 2018 is niet gedeponeerd. Het bestuur heeft daarmee niet
voldaan aan haar deponeringsplicht.

08-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

08-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
De curator heeft in de beschikbare stukken het gebruikelijke onderzoek
verricht. De curator heeft de (middellijk) bestuurder(s) met zijn voorlopige
bevindingen geconfronteerd.

Toelichting
Het bestuur heeft de afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd.
De curator w il op korte termijn met het bestuur in gesprek om de reactie en
de gang van zaken te bespreken.

7.6 Paulianeus handelen

08-06-2020
1

17-09-2021
6

04-01-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-06-2020
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
In onderzoek

07-09-2020
2

Toelichting
De curator voert correspondentie met Rabobank U.A. inzake de gestelde
rechtsgeldigheid van de pandrechten.
In onderzoek

01-12-2020
3

Toelichting
De curator is nog steeds in afw achting van een inhoudelijke reactie van
Rabobank U.A. die reactie is meermaals toegezegd.
De beschikbare bankadministratie is nader onderzocht. Dat heeft tot een
aantal nadere onderzoekspunten geleid.
In onderzoek

05-03-2021
4

Toelichting
Met Rabobank U.A. zijn uitvoerig standpunten uitgew isseld. Thans w ordt de
mogelijkheid van een minnelijke regeling beproefd.
In onderzoek

17-09-2021
6

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris is met Rabobank een minnelijke
regeling getroffen, w aarbij de opbrengst van de na het faillissement geveilde
activa toekomt aan de boedel, Rabobank afstand heeft gedaan van haar
vorderingen op de gefailleerde vennootschap en de boedel afstand heeft
gedaan van haar vermeende vorderingen op Rabobank.
De curator heeft in de bankadministratie enkele mogelijke onregelmatigheden
aangetroffen en de betrokkenen daarover aangeschreven.

Toelichting
De curator heeft in de bankadministratie enkele mogelijke onregelmatigheden
aangetroffen en de betrokkenen daarover aangeschreven.
De betrokkenen hebben de afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd.
De curator w il op korte termijn met hen in gesprek om de reactie en de gang
van zaken te bespreken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-01-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- Correspondentie met het bestuur.

08-06-2020
1

Correspondentie met Rabobank U.A.

07-09-2020
2

- Correspondentie met Rabobank U.A.;
- Bestudering bankadministratie.

01-12-2020
3

- Correspondentie met Rabobank U.A.;
- Bestudering bankadministratie.

05-03-2021
4

- Correspondentie met Rabobank U.A.;
- Correspondentie aan Rechter-commissaris;
- Bestudering bankadministratie.

07-06-2021
5

- Correspondentie
- Correspondentie
- Opstellen VSO;
- Correspondentie
- Correspondentie

17-09-2021
6

met Rabobank U.A.;
aan Rechter-commissaris;
aan (middellijk) bestuurder(s);
aan betrokkenen.

- Correspondentie van en aan (middellijk) bestuurder(s);
- Correspondentie van en aan betrokkenen;
- Bestudering aangereikte stukken.

04-01-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.
€ 0,00

08-06-2020
1

04-01-2022
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 82.719,00

08-06-2020
1

€ 83.079,00

05-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.137,17

08-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

08-06-2020
1

14

01-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 92.506,04

08-06-2020
1

€ 108.964,22

01-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

08-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven en verw erken crediteuren.

08-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met het bestuur.

08-06-2020
1

- Geen

17-09-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afw ikkelen internetveiling;
- verkrijgen restant van de administratie;
- de gebruikelijke w erkzaamheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- onderzoek positie Rabobank U.A. als vermeend separatist.

08-06-2020
1

- afw ikkelen internetveiling;
- verkrijgen restant van de administratie;
- de gebruikelijke w erkzaamheden;
- onderzoek paulianeus handelen;
- afw ikkelen discussie met positie Rabobank U.A. als vermeend separatist.

07-09-2020
2

- verkrijgen restant van de administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- afw ikkelen discussie met positie Rabobank U.A. als vermeend separatist.

01-12-2020
3

- verkrijgen restant van de administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- afw ikkelen discussie met positie Rabobank U.A. als vermeend separatist.

05-03-2021
4

- verkrijgen restant van de administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen;
- afw ikkelen discussie positie Rabobank U.A. als vermeend separatist.

07-06-2021
5

- verkrijgen restant van de administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkelen geschillen inzake mogelijk paulianeus handelen.

17-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

08-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-3-2022

04-01-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

08-06-2020
1

