
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 november 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  : € 43,11 

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  :  1 augustus 2013 t/m 6 november 2013 

Bestede uren in verslagperiode 2  :   14,3 uren 

Bestede uren totaal  :   27,2 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie  : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 

2008 *** 

2009 *** 

2010 *** 

2011 *** 
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1.4 Lopende procedures  :  Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen       :  

Ter aanvulling op hetgeen ik in het eerste verslag heb gemeld met betrekking tot de 

verzekeringen merk ik op dat mij nog niet is gebleken van het bestaan van verzekeringen. Ik 

ga er dan ook van uit dat de verzekeringen, voor zover hier sprake van was, reeds waren 

beëindigd op de datum van het uitspreken van het faillissement. 

 

Volledigheidshalve merk ik op dat mijn onderzoek naar eventuele verzekeringen wordt 

bemoeilijkt door het feit dat ik nog steeds niet beschik over de administratie van de 

gefailleerde vennootschap.   

 

1.6 Huur  :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap een bedrijfspand te 

1069 CB Amsterdam aan de Jan Rebelstraat 2 huurde en dat dit bedrijfspand op de datum 

van het uitspreken van het faillissement reeds volledig was ontruimd. Voorts heb ik gemeld 

dat de verhuurder van het bedrijfspand niet bij mij bekend is. 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft zich bij mij geen verhuurder gemeld. Gelet hierop ga ik 

er dan ook van uit dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement geen sprake 

was van een achterstand in de betaling van de huurpenningen. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : Zie verslag 1. 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1. 

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

In de afgelopen verslagperiode is mij, ondanks onderzoek daartoe, niet gebleken van het 

bestaan van debiteuren. Zoals ik onder punt 1.5 van dit verslag reeds meldde, ben ik niet in  
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het bezit van de administratie van de gefailleerde vennootschap. Dit bemoeilijkt mijn 

onderzoek naar het bestaan van debiteurenvorderingen. 

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

bestuurder van de gefailleerde vennootschap bemoeilijkt mijn onderzoek. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap in het kader van de 

uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten gebruik maakte van een bankrekening bij ABN 

Amro, alsmede van een bankrekening bij ING. Beide rekeningen hadden op de datum van 

het faillissement een creditsaldo. Zowel de ABN Amro als de ING hebben het creditsaldo 

inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : *** 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   :  

In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur zich beroepen op een retentierecht met  

betrekking tot een vrachtwagen. Deze crediteur heeft in opdracht van de gefailleerde  

vennootschap reparaties verricht en zal pas tot afgifte van de vrachtwagen overgaan, zodra  

de openstaande facturen zijn voldaan. 

 

Na onderzoek is mij gebleken dat de vrachtwagen waarop de crediteur een retentierecht  

uitoefent niet in eigendom toebehoort aan de gefailleerde vennootschap. De vrachtwagen 

werd namelijk door de gefailleerde vennootschap geleaset. Uit de contacten die ik met de  

leasemaatschappij heb gehad, blijkt dat het eigendomsrecht van de vrachtwagen bij haar  

ligt. 

 

In de komende verslagperiode zal bovengenoemde kwestie verder worden uitgezocht. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

Aangezien ik nog steeds niet beschik over de administratie kan ik niet beoordelen in 

hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  
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7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Voor wat betreft onbehoorlijk bestuur verwijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in  

mijn eerste verslag heb gemeld. Ter aanvulling hierop merk ik op dat er bij vermoedens zijn  

ontstaan van feiten en/of omstandigheden, anders dan het niet of niet tijdig publiceren van  

de jaarrekeningen, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. Vanwege het ontbreken van  

een administratie heb ik mijn vermoedens nog niet bevestigd kunnen krijgen. In de komende  

verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortzetten. 

 

7.6 Paulianeus handelen  :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat er bij mij vermoedens van paulianeus handelen zijn 

ontstaan. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn onderzoek voortgezet. Dit heeft bij mij 

nieuwe vermoedens opgeleverd. Ter toelichting hierop geldt het volgende. 

 

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst mij een overzicht verstrekt, waaruit 

blijkt dat de gefailleerde vennootschap tot en met 22 februari 2013 nog ten minste negen 

kentekens (behorende bij acht vrachtwagens en één personenauto) op haar naam had staan. 

Op of omstreeks 22 februari 2013 zijn de diverse kentekens overgeschreven naar derden. 

Het betreft hier dan niet alleen vennootschappen, maar ook natuurlijke personen. Deze 

vennootschappen en natuurlijke personen zijn inmiddels (tot twee keer toe) door mij 

aangeschreven, zulks met het verzoek om mij meer informatie te verstrekken over de 

vrachtwagens. 

 

Naar aanleiding van mijn brieven heb ik van één vennootschap een inhoudelijke reactie 

mogen ontvangen. Hieruit blijkt dat zij op 22 februari 2013 van de gefailleerde vennootschap 

een vrachtwagen heeft gekocht. Uit de factuur blijkt dat er voor deze vrachtwagen een 

bedrag is betaald van € 15.000,--, excl. btw, welk bedrag is overgemaakt naar een vooralsnog 

voor mij onbekend rekeningnummer. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het 

rekeningnummer waarnaar de koopprijs is overgemaakt niet gesteld op naam van de 

gefailleerde vennootschap. Naar de tenaamstelling van het rekeningnummer zal in de 

komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan, zulks om te bekijken of de 

koopprijs van de vrachtwagen in de faillissementsboedel kan worden gebracht.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 132.231,-- 

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

8.4 Andere pref. crediteuren   : 5 (€ 62.792,95) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 6 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 117.606,87 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten in contact te komen met de bestuurder; 

- nader onderzoek naar eventuele activa; 

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen; 

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

voortzetten; 

- de kwestie met betrekking tot het retentierecht verder onderzoeken. 

- onderzoek doen naar de tenaamstelling van het onder punt 7.6 van dit verslag 

genoemde rekeningnummer; 

- inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 


