
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 

 

Gegevens onderneming  : VB Trading B.V. 

Faillissementsnummer  : C 16/13/687 F 

Datum uitspraak  : 25 juni 2013 

Curator  : mr. W. Ploeg 

R-C   : mr. M.H.F. van Vugt 

Saldo faillissementsrekening  : € 5,31 

Activiteiten onderneming : 

-  niet gespecialiseerde groothandel in                  

consumentenartikelen; 

- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige 

goederen; 

- het drijven van een handelsonderneming, 

alsmede het importeren, exporteren en 

transporteren van allerhande goederen en 

bemiddeling hierin. 

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

Personeel gemiddeld aantal  :  0 (blijkens handelsregister KvK) 

 

Verslagperiode  :  25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 

Bestede uren in verslagperiode 1  :   12,9 uren 

Bestede uren totaal  :   12,9 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie  : 

 

Op 28 november 2007 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Bethomax Holding B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 7 november 2011 is de naam van 

de vennootschap gewijzigd in: VB Trading B.V.  

 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst kapitaal  

€ 18.000,-- bedraagt. Aangezien het register van aandeelhouders niet in mijn bezit is, is bij 

mij niet bekend hoeveel het maatschappelijk kapitaal van VB Trading B.V. bedraagt. 

 

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 
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Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de stichting Stichting VB 

Foundation enig bestuurder en aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 

Bestuurder van de stichting Stichting VB Foundation is de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid RCC Workforce BV. Mevrouw K.I.B. Fischinger is enig bestuurder 

en aandeelhouder van RCC Workforce B.V. 

 

1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

Aangezien ik niet beschik over de administratie van de gefailleerde vennootschap ben ik niet 

bekend met eventuele verzekeringen die zij in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoek 

doen naar eventuele verzekeringen.   

 

1.6 Huur  :  

De vennootschap huurde een bedrijfspand te 1069 CB Amsterdam aan de Jan Rebelstraat 2. 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement trof ik op dit adres echter niemand 

aan en was het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand ook volledig 

ontruimd. 

 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was de huurovereenkomst met betrekking tot 

bovengenoemd bedrijfspand op de datum van het faillissement reeds beëindigd. Aangezien 

bij mij geen verhuurder van het bedrijfspand bekend is, ben ik er ook niet mee bekend of er 

op de datum van het beëindigen van de huurovereenkomst sprake was van een 

huurachterstand. Ik zal hier in de komende verslagperiode nader onderzoek naar doen. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten is de gefailleerde vennootschap 

verplicht om ten behoeve van haar werknemers pensioenpremies af te dragen aan de 

stichting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en de 

stichting Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg 

en verhuur van Mobiele Kranen.  

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 
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Aangezien de gefailleerde vennootschap, ondanks sommaties daartoe, niet had zorg 

gedragen voor een tijdige betaling van de verschuldigde pensioenpremies over de periode 

april 2012 t/m maart 2013 hebben de pensioenfondsen op 26 april 2013 een verzoekschrift 

tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.  

 

In haar vonnis van 25 juni 2013 heeft de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het 

faillissement van VB Trading B.V. uitgesproken. 

 

Hoewel ik de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heb gewezen op de 

mogelijkheid tot het instellen van verzet, is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 0  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : onbekend   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : n.v.t.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

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

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Op de datum van het faillissement zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  : ***  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : *** 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er, voor zover ik heb kunnen 

nagaan, geen sprake van voorraden of onderhanden werk. 

 

3.10 Verkoopopbrengst   : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : n.v.t. 

  

 

 

 

 

 



Openbaar faillissementsverslag : 1 
Insolventienummer :  C 16/13/687 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : VB Trading B.V.  4 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Op dit moment is bij mij niet bekend of er nog sprake is van debiteuren. In de komende 

verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen. 

 

Mijn onderzoek naar eventuele onbetaalde facturen wordt overigens wel bemoeilijkt door 

het feit dat ik tot op heden nog geen bespreking heb gehad met de (middellijk) bestuurder. 

Ondanks dat ik de (middellijk) bestuurder heb uitgenodigd voor een bespreking, is zij niet 

verschenen. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De gefailleerde vennootschap heeft een bankrekening bij ABN Amro. Op de datum van het 

uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 115,04 credit. 

Aan de ABN Amro is inmiddels verzocht om het saldo over te maken naar de 

faillissementsrekening. 

 

Voorts heeft de gefailleerde vennootschap nog een bankrekening bij de ING. Het saldo op 

deze rekening bedraagt € 5,31. De ING heeft dit saldo inmiddels overgemaakt naar de 

faillissementsrekening. 

 

5.2 Leasecontracten   :  

Hiervan is mij tot op heden nog niet gebleken. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De ABN Amro en de ING hebben in het kader van de onder punt 5.1 genoemde rekeningen 

geen zekerheden bedongen. Het is mij vooralsnog niet gebleken dat er andere partijen zijn 

die wel zekerheden hebben bedongen. 

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : *** 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op  

een retentierecht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 

faillissement haar bedrijfsactiviteiten reeds had gestaakt en niet meer beschikte over liquide 

middelen, waren er geen mogelijkheden voor een doorstart, dan wel het voortzetten van de 

onderneming.   
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

Aangezien ik niet beschik over de administratie kan ik op dit moment niet beoordelen in 

hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 

over 2009 en 2010 tijdig zijn gedeponeerd. De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op  

4 februari 2010. Deze jaarrekening had op 31 januari 2010 moeten zijn gedeponeerd. De 

jaarrekening over 2011 is nog niet gedeponeerd.  

 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Zie hiervoor onder punt 7.2. Naar eventuele andere feiten en/of omstandigheden die  

zouden kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen, zijn deze vermoedens nog niet 

vastgesteld. In de komende verslagperiode zal omtrent eventueel paulianeus handelen 

nader onderzoek worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 130.603,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : 3 (€ 56.440,96) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 2 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 5.848,73 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover bij mij bekend, 

geen gerechtelijke procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten in contact te komen met de bestuurder; 

- inventariseren van eventuele verzekeringen; 

- trachten in contact te komen met de verhuurder van het bedrijfspand dat voorheen 

gehuurd werd door de gefailleerde vennootschap; 

- nader onderzoek naar eventuele activa; 

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen; 
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- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 


