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Betreft

Algemene gegevens

T.J. Beheermaatschappij B.V. 14-02-2020 
 1

T.J. Beheermaatschappij B.V. was feitelijk gevestigd aan het 
Wagenmakersplein 13 te 1211 SB Hilversum.

14-02-2020 
 1

- financiële holdings;
- het oprichten en verwerven van, deelnemen in, samenwerken met en voeren 
van directie over andere ondernemingen, financieren van andere 
ondernemingen.

14-02-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 18.513,00 € 26.821,00 € 195.906,00

2018 € 20.093,00 € -13.924,00 € 174.994,00
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Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000126494:F001
Datum uitspraak 14-01-2020

R-C mr. C.P. Lunter
Curator mr W. Ploeg

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=4811889f-df36-ea11-80ec-0050568031ed
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=b4df86d7-d97e-e511-80c6-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Uit de jaarrekeningen blijkt dat het resultaat van T.J. Beheermaatschappij B.V. 
mede wordt bepaald door het resultaat van haar deelnemingen. Het resultaat 
van deze deelnemingen was over 2018 -/- € 34.017,--, hetgeen ook leidde tot 
een verlies voor T.J. Beheermaatschappij B.V.

14-02-2020 
 1

2 14-02-2020 
 1

€ 0,00 14-02-2020 
 1

van 
14-1-2020

t/m 
14-2-2020

14-02-2020 
 1

van 
15-2-2020

t/m 
13-5-2020

13-05-2020
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 5 uur 0 min

2 2 uur 0 min

totaal 7 uur 0 min

1. Inventarisatie

Op 27 juni 1997 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid T.J. Beheermaatschappij B.V. opgericht. 

Het maatschappelijk kapitaal van T.J. Beheermaatschappij B.V. was op de 
datum van haar oprichting opgebouwd uit 1.000 gewone aandelen van ieder 

14-02-2020 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

nominaal fl. 100,--. Op de datum van het uitspreken van het faillissement 
bedroeg het geplaatst kapitaal € 18.151,21.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was stichting Stichting 
Toekomst TJ Beheer enig aandeelhouder van T.J. Beheermaatschappij B.V. 
Mevrouw T.J.M. Fokkens is bestuurder van T.J. Beheermaatschappij B.V. 
Daarnaast is mevrouw Fokkens, samen met de heer Noort en de heer Huijsers, 
bestuurder van voornoemde stichting.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 14-02-2020 
 1

De verzekeringen die T.J. Beheermaatschappij B.V., in het kader van de 
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, heeft afgesloten, zijn, voor zover ik 
heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. 

14-02-2020 
 1

T.J. Beheermaatschappij B.V. huurde op de datum van het uitspreken van haar 
faillissement geen bedrijfsruimte. T.J. Beheermaatschappij B.V. verrichtte haar 
activiteiten vanuit de bedrijfsruimte van haar dochtermaatschappij, Via Nova 
International B.V., alsmede vanuit de woning van haar bestuurder.

14-02-2020 
 1

T.J. Beheermaatschappij B.V. was voor de voldoening van haar financiële 
verplichtingen afhankelijk van het resultaat van haar deelnemingen (en dan in 
het bijzonder Via Nova International B.V.). Vanaf 2018 was het resultaat van 
de deelnemingen van T.J. Beheermaatschappij B.V. echter negatief. Als gevolg 
hiervan was T.J. Beheermaatschappij B.V. op enig moment niet meer in staat 
om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Gelet hierop, 
alsmede gelet op de omstandigheid dat er ook geen verbetering van het 
resultaat van de deelnemingen was te verwachten, heeft de bestuurder 
uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 
faillissement van T.J. Beheermaatschappij B.V. Het daartoe strekkende 
verzoekschrift is op 6 januari 2020 ingediend bij de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 14 januari 2020 behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank. De bestuurder van T.J. Beheermaatschappij B.V. 
is tijdens deze zitting verschenen.

In haar vonnis van 14 januari 2020 heeft de rechtbank daadwerkelijk het 
faillissement van T.J. Beheermaatschappij B.V. uitgesproken.

14-02-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
2

Toelichting 
Het betreft hier de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, alsmede 
haar partner.

14-02-2020 
 1

Personeelsleden 
2

14-02-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

21-1-2020 2

totaal 2

Gelet op het feit dat de werknemers van de gefailleerde vennootschap door mij 
zijn ontslagen en het UWV mij inmiddels heeft bevestigd dat deze werknemers 
geen beroep kunnen doen op de loongarantieregeling (de werknemers waren 
in hun functie niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen), zijn omtrent 
de werknemers geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

14-02-2020 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken,
die in eigendom aan de gefailleerde
vennootschap toebehoren.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 14-02-2020 
 1



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

N.v.t. 14-02-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraad.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er geen sprake van
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aandelen in dochtermaatschappijen.

totaal € 0,00 € 0,00

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid T.J. Pensioen B.V., Via Nova 
International B.V. en RJR Fabrics Europe B.V. Gelet op het feit dat deze 
dochtermaatschappijen op 14 januari 2020 eveneens in staat van faillissement 
zijn verklaard, vertegenwoordigen de aandelen in deze vennootschappen 
geen enkele waarde. 

14-02-2020 
 1

Gelet op hetgeen ik onder punt 3.8 heb gemeld, zijn er ter zake van de 
aandelen die de gefailleerde vennootschap houdt in haar 
dochtermaatschappijen geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

14-02-2020 
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Een rekening-courantvordering op de
bestuurder.

€ 19.581,00

Een rekening-courantvordering op Via Nova
International B.V.

€ 119.260,00

totaal € 138.841,00 € 0,00 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Uit de administratie blijkt dat de gefailleerde vennootschap, uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding, een vordering op haar bestuurder heeft van in 
totaal € 19.581,--. Omtrent de voldoening van deze vordering ben ik thans in 
gesprek met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

Voorts blijkt uit de administratie dat de gefailleerde vennootschap, eveneens 
uit hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering heeft op haar 
dochtermaatschappij, Via Nova International B.V. Deze rekening-
courantvordering bedraagt € 119.260,--. Gelet op het feit dat Via Nova 
International B.V. eveneens in staat van faillissement verkeert, dient de 
rekening-courantvordering op die vennootschap als oninbaar te worden 
beschouwd.

14-02-2020 
 1

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap, uit 
hoofde van een rekening-courantverhouding, een vordering heeft op haar 
bestuurder. In de afgelopen verslagperiode heb ik ter zake van deze 
rekening-courantvordering nader overleg gehad met de bestuurder. Uit dit 
overleg, alsmede uit de financiële stukken is mij gebleken, dat de bestuurder 
financieel niet in staat is om ter zake van de rekening-courantvordering ook 
maar enig bedrag aan de faillissementsboedel te kunnen voldoen.

Gelet op het voorgaande moet ik het er (vooralsnog) dan ook voor houden, 
dat de rekening-courantvordering van de gefailleerde vennootschap op haar 
bestuurder als oninbaar moet worden beschouwd.

13-05-2020
 2

- trachten de rekening-courantvordering op de bestuurder geïncasseerd te 
krijgen.

14-02-2020 
 1

Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gesteld, zijn er met 
betrekking tot de vorderingen van de gefailleerde vennootschap door mij 
geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

13-05-2020
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 112.812,94

Toelichting vordering van bank(en) 
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten kon de 
gefailleerde vennootschap gebruik maken van een kredietfaciliteit bij ABN 
Amro. Het betreft hier een kredietfaciliteit waarvan ook de 
dochtermaatschappijen, RJR Fabrics Europe B.V. en Via Nova International B.V., 
gebruik konden maken. Uit de aan mij ter beschikking staande informatie blijkt, 
dat voornamelijk laatstgenoemde vennootschap van de kredietfaciliteit bij ABN 
Amro gebruik heeft gemaakt.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement had ABN Amro, uit 

14-02-2020 
 1



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

hoofde van de kredietfaciliteit, een vordering op de gefailleerde vennootschap 
van in totaal € 112.812,94. ABN Amro is voor dit bedrag opgenomen op de lijst 
van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Hiervan is geen sprake. 14-02-2020 
 1

In het kader van de kredietfaciliteit heeft ABN Amro zekerheden bedongen. Het 
betreft hier onder andere een (stil) pandrecht op de debiteurenvorderingen. 
Het is mij uit de stukken van ABN Amro gebleken, dat het pandrecht op een 
juiste w ijze is gevestigd.

14-02-2020 
 1

*** 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

Toelichting 
Met ABN Amro heb ik afgesproken dat ik voor en namens haar zal gaan 
trachten om de debiteurenvorderingen te incasseren, zulks tegen een 
boedelbijdrage van 10%. 

14-02-2020 
 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten.

14-02-2020 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

Doorstarten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, mede gelet op 
de financiële situatie bij de dochtermaatschappijen, onvoldoende 
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

14-02-2020 
 1

Toelichting 
N.v.t.

14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7. Rechtmatigheid

De bestuurder heeft mij tijdens onze besprekingen de administratie van de 
gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Deze administratie is inmiddels 
nader door mij bestudeerd. De vragen die deze bestudering heeft opgeleverd, 
zijn inmiddels beantwoord door de boekhouder van de gefailleerde 
vennootschap. 

Het is mij gebleken dat de administratie van de gefailleerde vennootschap 
behoorlijk is bijgehouden. Er is naar mijn mening dan ook voldaan aan de 
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

14-02-2020 
 1

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de gefailleerde 
vennootschap de jaarrekeningen over de periode t/m 2018 telkens tijdig heeft 
gedeponeerd.

14-02-2020 
 1

*** 14-02-2020 
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 juni 1997; een eventuele 
vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge 
Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

14-02-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden, die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek 
doen.

14-02-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Na onderzoek hieromtrent is mij niet gebleken van feiten en/of 
omstandigheden, die w ijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Met deze 
conclusie is aan mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke 
taakvervulling een einde gekomen.

13-05-2020
 2



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

Nee

Toelichting 
Hiervan is mij niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

14-02-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Er is mij niet gebleken van paulianeus handelen. Aan mijn onderzoek 
hieromtrent is thans dan ook een einde gekomen.

13-05-2020
 2

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gemeld.

14-02-2020 
 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar 
mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

14-02-2020 
 1

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, zijn er ter zake van de 
rechtmatigheid door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

13-05-2020
 2

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 
Er is geen sprake van boedelvorderingen.

14-02-2020 
 1

€ 609,00 14-02-2020 
 1

€ 1.218,00 13-05-2020
 2

€ 0,00

Toelichting 
Het UWV heeft geen vordering op de gefailleerde vennootschap.

14-02-2020 
 1



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

€ 0,00 14-02-2020 
 1

1 14-02-2020 
 1

€ 112.812,94 14-02-2020 
 1

Nog niet bekend. 14-02-2020 
 1

Naar het zich laat aanzien, zal het faillissement te zijner tijd moeten worden 
opgeheven wegens een gebrek aan baten.

13-05-2020
 2

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 14-02-2020 
 1

Op basis van de aan mij ter beschikking staande informatie ga ik er vanuit, 
dat alle crediteuren inmiddels hun vordering ter verificatie hebben ingediend. 
Met betrekking tot de crediteuren zijn vooralsnog door mij dan ook geen 
verdere werkzaamheden meer te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, 
zodra er wordt begonnen met de afw ikkeling van het faillissement. 

13-05-2020
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1

N.v.t. 14-02-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- trachten de rekening-courantvordering op de bestuurder geïncasseerd te 
krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en het onderzoek naar 
mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

14-02-2020 
 1

Op dit moment zijn er in dit faillissement geen verdere werkzaamheden meer 
door mij te verrichten. Om praktische redenen zal ik echter pas tot een 
afw ikkeling van onderhavig faillissement overgaan, zodra er ook wordt 
begonnen met de afw ikkeling van het faillissement van de 
dochtermaatschappij, Via Nova International B.V. 

Het is mijn verwachting dat er over circa drie maanden kan worden begonnen 
met de afw ikkeling van het faillissement van de dochtermaatschappij. 

13-05-2020
 2

Nog niet bekend. 14-02-2020 
 1

Naar verwachting binnen zes maanden. 13-05-2020
 2

13-8-2020 13-05-2020
 2

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik naar 
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak"heb gemeld.

14-02-2020 
 1

In het kader van dit faillissement zijn vooralsnog geen verdere 
werkzaamheden door mij te verrichten.

13-05-2020
 2

Bijlagen
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