
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 12 februari 2015 

 

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  :  13 november 2014 t/m 12 februari 2015 

Bestede uren in verslagperiode 7  :  5,1 uren 

Bestede uren totaal  :  53,1 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   :  

Ter aanvulling op hetgeen ik in het eerste verslag, alsmede in het tweede, derde verslag  

(onder punt 7.6), vijfde en zesde verslag heb gemeld met betrekking tot de bedrijfsmiddelen  

merk ik het navolgende op.  

 

In het zesde verslag heb ik gemeld dat mij uit de gegevens van de RWD is gebleken dat het  

kenteken van één vrachtwagen nog steeds was gesteld op naam van de gefailleerde  

vennootschap. Bij mij was lange tijd onbekend waar deze vrachtwagen zich bevond. Zoals ik  

voorts in het zesde verslag heb gemeld, is deze vrachtwagen na de datum van het uitspreken 

van het faillissement, te weten op 16 juli 2013, door de Belastingdienst in beslag is genomen.  

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik met betrekking tot bovengenoemde vrachtwagen  

gecorrespondeerd met de Belastingdienst. Uit deze correspondentie blijkt dat de  

Belastingdienst de vrachtwagen spoedig na de inbeslagname heeft vrijgegeven aan een  

leasemaatschappij. Reden hiervoor was dat het de Belastingdienst was gebleken dat de  

vrachtwagen niet in eigendom toebehoorde aan de gefailleerde vennootschap, maar in 

eigendom toebehoorde aan de leasemaatschappij. Na onderzoek is mij gebleken dat de 

vrachtwagen inderdaad in eigendom toebehoorde aan de leasemaatschappij. Met  

betrekking tot deze vrachtwagen zullen er dan ook geen baten meer gerealiseerd worden  

voor de faillissementsboedel. 

 

Voorts is mij, zoals ik eveneens in het zesde verslag heb gemeld, gebleken dat een 

aanhanger, welke aanhanger op de datum van het faillissement ook nog op naam van de  

gefailleerde vennootschap was gesteld, in Spanje in beslag is genomen. Ik ben nog steeds  

bezig te trachten deze aanhanger terug naar Nederland te halen. Het is mijn verwachting dat  

in de komende verslagperiode duidelijk zal worden of dit ook daadwerkelijk zal lukken.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 
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3.12 Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   : Zie verslagen 3,5 en 6. 

 

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   : Zie verslagen 2 en 3. 

 

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  : Zie verslagen 2 t/m 5.  

7.6 Paulianeus handelen  :  

In het zesde verslag heb ik gemeld dat mij is gebleken dat er inderdaad sprake is geweest 

van paulianeus handelen. Onder andere in verband met dit paulianeus handelen wordt, voor 

zover bij mij bekend, de voormalig (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap 

strafrechtelijk vervolgd. Ik ben thans aan het onderzoeken of het zinvol is om mij in mijn 

hoedanigheid van curator als benadeelde partij te voegen in het strafproces. Ik verwacht 

hieromtrent in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te hebben. 

  

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  : 8 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 129.867,86 

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    :  

- de mogelijkheden verder onderzoeken om de in Spanje inbeslaggenomen aanhanger 

terug naar Nederland te krijgen; 

- nader onderzoeken of het zinvol is om mij als benadeelde partij te voegen in het 

strafproces. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 


