
Algemeen

Gegevens onderneming

3B-Behang B.V.
C/03/14/31 F
Datum uitspraak 4-2-3014

Activiteiten onderneming

Winkel in verf, verfwaren en behand alsmede handel in en het aanbrengen in behang, verf, 
zonwering en aanverwante artikelen. Woondecoratie en woninginrichting.

Omzetgegevens

€ 104.151,- (2012)

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 1.268,06

Verslagperiode

14 maart 2017-16 augustus 2017

17 augustus 2017 - 21 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

3 uren en 40 minuten

1 uur en 50 minuten

Bestede uren totaal

79 uren en 55 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012415:F001

04-02-2014

mr. R.P.J.  Quaedackers

Curator: mr. G.E.R.  Ummelen

Insolventienummer: F.03/14/31
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81 uren en 45 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tillmanns-van Overloop Holding B.V. (getrapt bestuurders dhr. M.M.J. Tillmanns en mevrouw 
N.Z.J.S. Tillmanns-van Overloop, geboren respectievelijk 11-01-1968 te Heerlen en -2-10-
1965 te Aardenburg.

1.2 Winst en verlies

- € 40.748,- (negatief resultaat na belastingen 2012) Jaarrekening 2013 niet voorhanden.

Fysieke administratie door brand verloren gegaan

1.3 Balanstotaal

€ 104.151,- (2012)

1.4 Lopende procedures

Neen.

1.5 Verzekeringen

Beëindigd.

1.6 Huur

Beëindigd in onderling overleg tussen verhuurder en huurster (curanda) per 31 januari 2014.

1.7 Oorzaak faillissement

Crisis, toenemende concurrentie uit buitenland en internet. Marges onder druk waardoor 
slechte verhouding opbrengstkosten. Te hoge huurlasten.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2
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2.3 Datum ontslagaanzegging

5 februari 2014.

2.4 Werkzaamheden

Ontslagaanzegging na verleende machtiging RC.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t. (gehuurd bedrijfspand. Huur vóór datum faillissement beëindigd).

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

n.v.t.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden verf(materialen), behang(materialen). Op deze voorraden wordt een 
eingendomsvoorbehoud geclaimd door zustermaatschappij Tisaco Nuth BV. Dit onder 
verwijzing naar algemene voorwaarden die standaard worden gehanteerd. Voorwaarden lijken 
toepasselijk. Ten aanzien van verf(machines), inventaris (stellingkasten) etc. geen 
eigendomsvoorbehoud. Zouden volgens middellijk bestuurders Tillmanns zijn verkocht aan 
Tisaco Nuth BV in 2011. Uit de jaarrekening 2010 volgt dat de inventaris nog was opgenomen 
als materiële vaste activa voor een bedrag ad ruim € 31.992,-. In de jaarrekening 2011 komt 
deze post niet meer terug hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor de verkoop. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Inventaris, behang/verfstalen etc.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 250,- excl. BTW

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Debiteurenslado bedraagt volgens debiteurenadministratie thans nog € 1.012,62 waarvan € 
479,07 sowieso oninbaar is wegens het ontbreken van adresgegevens van deze debiteur. 
Gaat om een afnemer die goederen in de winkel te Maastricht op rekening kocht. Naam en 
adresgegevens onbekend. Vordering op verhuurder (borg) ad € 8.710,- (is geïnd). Groot deel 
debiteuren heeft al betaald vóór datum faillissement. Op basis van opgevraagde informatie van 
de accountant blijkt per datum faillissement geen vordering van failliet op zustermaatschappij 
meet te bestaan. Wel bestaat er een schuld per datum faillissement aan Tisaco Nuth BV ter 
hoogte van € 30.051,94
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4.2 Opbrengst

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Poging restantsaldo debiteuren te innen. Incassoprocedure tegen onwillige debiteur Clermonts 
afgerond. Verkregen titel is ten uitvoer gelegd. Per 11 februari 2016 (afgerekend met 
gerechtsdeurwaarder) is vordering geïnd en door deurwaarder afgedragen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

n.v.t.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Geclaimd door zustermaatschappij Tisaco Nuth BV, zie activa. Ten aanzien van machines, 
inventaris etc. geen eigendomsvoorbehoud geclaimd. Zouden zijn verkocht aan Tisaco Nuth 
BV in 2011. Zie activa (in onderzoek).

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.
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5.9 Werkzaamheden

Onderzoek naar stelling dat machines, inventaris etc. in 2011 zouden zijn verkocht.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t. (huur winkelruimte vóór datum faillissement beëindigd en ontruimd).

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door brand is administratie verloren gegaan. Of aan de boekhoudverplichting is voldaan is niet 
daarom niet aan te geven. 

Er zou geen digitale administratie voorhanden (meer) zijn. Aan de hand van eventuele 
geconsolideerde jaarrekening geen rechten en verplichtingen van failliet af te lezen. 
Deconsolidatie is dan noodzakelijk. Verder onderzoek noodzakelijk in verband met 
claim wegens mogelijk onbehoorlijk bestuur. 
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7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2012 op 27-8-2013.

2013 niet! Administratie door brand verloren gegaan. Geen fysieke en digitale 
administratie!

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nee, geen accountantscontrole toegepast), Accon AVM Accountants BV.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

n.v.t.
Geplaatst kapitaal € 18.151,-. 3B-Behang BV heeft in 2010 een tweetal verf- en behangwinkels 
uit een faillissement overgenomen. Vanaf dat moment vonden er ook weer activiteiten plaats 
nadat deze in 2008 waren gestaakt wegens verkoop bedrijfspand.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Onderzoek wegens verloren gegane administratie. Op verzoek geen digitale back-up getoond.

Zie hetgeen is opgemerkt bij boekhoudplicht.

7.6 Paulianeus handelen

Geen paulianeuze handelingen geconstateerd

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid i.v.m. boekhoudverplichting
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.336,08 (UWV)
Fabritius/Gobouw heeft abusievelijk op rekening failliet betaald een bedrag ad € 1.047,24. 
Standpunt Fabritius onverschuldigde betaling. Weliswaar achteraf een (onmiskenbare) 
vergissing, doch voor het verrichte onderzoek een bijdrage geclaimd van € 150,- excl. BTW, 
restant ad € 865,74 direct uit boedel terugbetaald.
Eventueel € 2.500,- (Hometec Zuid BV). Homotec stelt dat genoemd bedrag abusievelijk op 
rekening curanda is overgemaakt, doch bestemd is voor Tisaco Nuth BV. In het verleden 
evenwel ook al betalingen op rekening curanda plaatsgevonden hetgeen duidt op een 
(bestaand hebbende) rechtsverhouding. De betaling ziet op een order uit 2013 en dus mogelijk 
geplaatst bij curanda. Hometec Zuid BV meent direct recht te hebben op terugbetaling. 
Standpunt ingenomen dat geen sprake is van een onmiskenbare vergissing. (Deel) 
boekhouding door brand verwoest en dus is onderzoek lastig zo niet onmogelijk. Bewijs 
onverschuldigdheid ontbreekt tot dusverre. Sedert het standpunt richting Hometec Zuid  BV 
kenbaar te hebben gemaakt geen reactie meer vernomen.

Boedelschulden: Adactio € 77,52 (deurwaarder) en Rechtbank Limburg € 77,- (griffierecht)

Gemeente Maastricht € 14,05 (GBA-uittrksel debiteur Clermonts)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.611 (Omzetbelasting) en € 246,- (VPB)

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 3.521,19

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.045.09 (BsGW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

correctie: 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.034,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.
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8.8 Werkzaamheden

.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

Nader onderzoek wordt gedaan naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid in 
verband met het niet kunnen tonen van administratie

10.2 Plan van aanpak

Nader onderzoek (bestuurdersaansprakelijkheid) in verband met verloren gegane administratie 
door brand. geen digitale kopie van administratie voorhanden, althans geen reactie gekregen 
op mijn verzoek een eventueel aanwezige back-up van de administratie te tonen. 

10.3 Indiening volgend verslag

november 2017

Eind juni 2018

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak - Onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid
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