
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 februari 2014 

 

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  :  7 november 2013 t/m 10 februari 2014 

Bestede uren in verslagperiode 3  :     8,8 uren 

Bestede uren totaal  :  36,5 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         : Zie verslagen 1 en 2. 

1.6 Huur        : Zie verslagen 1 en 2. 

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   :  

Gelet op de omstandigheid dat ik tot op heden nog steeds niet beschik over de administratie 

van de gefailleerde vennootschap, is vooralsnog bij mij niet bekend of er op de datum van 

het uitspreken van het faillissement sprake was van debiteurenvorderingen. Op basis van 

het door mij gedane onderzoek heb ik echter voldoende redenen om aan te nemen dat er 

geen debiteurenvorderingen meer zijn. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslagen 1 en 2. 

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   :  

Zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, heeft één crediteur zich met betrekking tot één  

vrachtwagen beroepen op een retentierecht. Aangezien deze vrachtwagen niet in eigendom  

aan de gefailleerde vennootschap toebehoort, kan deze zaak niet door mij worden opgeëist  

en met de toepassing van de artikel 101 en 176 Faillissementswet worden verkocht. De  

crediteur zal met betrekking tot de vrachtwagen dus zelf tot een oplossing moeten komen 

met de retentor. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de crediteur de door de  
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retentor gemaakte kosten (welke kosten feitelijk door de gefailleerde vennootschap hadden  

moeten worden voldaan) zal moeten voldaan, waarna tot afgifte van de vrachtwagen zal  

worden overgegaan. De crediteur kan vervolgens haar vordering ter verificatie  

indienen. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslag 2. 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : ***  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Gelet op de omstandigheid dat er niet is voldaan aan de verplichtingen uit de artikel 10 en  

394 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is er een wettelijk vermoeden dat onbehoorlijke 

taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Bovendien zijn er bij mij  

vermoedens, zoals ik ook reeds in het tweede verslag heb gemeld, dat er andere feiten en  

omstandigheden zijn die ten grondslag hebben gelegen aan het faillissement. 

 

7.6 Paulianeus handelen  :  

In het eerste en tweede verslag heb ik gemeld dat er bij mij vermoedens van paulianeus 

handelen zijn ontstaan. Ter aanvulling op hetgeen ik hieromtrent in de vorige verslagen heb 

gemeld, merk ik het navolgende op. 

 

In het  tweede verslag heb ik gemeld dat op 22 februari 2013 één van de vrachtwagens van 

de gefailleerde vennootschap is verkocht. Voorts heb ik gemeld dat de verkoopprijs is 

overgemaakt naar een voor mij onbekend rekeningnummer. Ondanks onderzoek daartoe 

heb ik in de afgelopen verslagperiode niet kunnen achterhalen op wiens/wier naam deze 

bankrekening is gesteld.  

 

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar paulianeus handelen, alsmede mijn 

onderzoek naar de vrachtwagens die voor het faillissement zijn verkocht voortzetten. 

 

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   : € 16.489,-- 

8.4 Andere pref. crediteuren   : 6 (€ 47.735,75) 

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 middellijk bestuurder; 

- nader onderzoek naar eventuele activa; 

- het onderzoek naar paulianeus handelen voortzetten; 

- verder 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:  

 


