
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Vbitb B.V. 11-01-2021 
 1

Branderhorstweg 5
7256 KG Keijenborg
KvK: 30058801

Handelend onder de namen Vbitb B.V., w ijdrukkendamwanden en
wijtrillendamwanden.

11-01-2021 
 1

Drukken van damwanden. 11-01-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 1.824,00 € -7.002,00 € 16.535,00

2019 € 267.804,76 € -38.687,64 € 1.738.940,23

2020 € 90.557,78 € 4.673,78 € 637.785,77

Verslagnummer 7
Datum verslag 11-11-2022
Insolventienummer F.05/20/419
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000169525:F001
Datum uitspraak 11-12-2020

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr M. Timmer
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=e8fff27b-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator is nog in afwachting van de jaarcijfers. 11-01-2021 
 1

De cijfers over het jaar 2019 en 2020 betreffen concept (jaar)cijfers. 14-04-2021 
 2

3
11-01-2021 

 1

€ 0,00
11-01-2021 

 1

€ 1.206,05
14-04-2021 

 2

€ 3.406,06
14-07-2021 

 3

€ 3.406,06
12-11-2021 

 4

€ 3.406,06
11-02-2022 

 5

€ 3.406,06
11-05-2022 

 6

€ 4.342,06
11-11-2022

 7



Verslagperiode

Bestede uren

van 

11-12-2020

t/m 

10-1-2021

11-01-2021 
 1

van 

11-1-2021

t/m 

13-4-2021

14-04-2021 
 2

van 

14-4-2021

t/m 

13-7-2021

14-07-2021 
 3

van 

14-7-2021

t/m 

11-11-2021

12-11-2021 
 4

van 

12-11-2021

t/m 

10-2-2022

11-02-2022 
 5

van 

11-2-2022

t/m 

10-5-2022

11-05-2022 
 6

van 

11-5-2022

t/m 

10-11-2022

11-11-2022
 7



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Verslagperiode Bestede uren

1 10 uur 42 min

2 15 uur 27 min

3 12 uur 21 min

4 1 uur 18 min

5 4 uur 42 min

6 14 uur 30 min

7 7 uur 30 min

totaal 66 uur 30 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Vbitb B.V. is 't Groene Bakkertje B.V.
Van laatstgenoemde vennootschap is mevrouw P. Bakker enig aandeelhouder
en bestuurder.

11-01-2021 
 1

Het is de curator bekend dat één werknemer voor datum faillissement een
procedure aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank, waarbij hij onder andere
heeft verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen. De boedel heeft er
geen belang bij om de procedure over te nemen / voort te zetten.

11-01-2021 
 1



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft recent een overzicht van de verzekeringen van de bestuurder
mogen ontvangen, waaruit blijkt dat een aantal verzekeringen reeds voor
datum faillissement zijn opgezegd en beëindigd per 1 januari 2021. Op dit
moment is enkel nog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering actief. De
curator zal deze verzekering eveneens beëindigen.

Voor zover de boedel nog recht heeft op premierestitutie, zal de curator aan
de verzekeraar(s) verzoeken de premierestitutie over te boeken op de
faillissementsrekening.

11-01-2021 
 1

De voormalig verzuimverzekeraar van curanda heeft een substantiële
vordering ingediend. De curator heeft de vordering voorlopig erkend en zal in
de komende verslagperiode (nader) onderzoek doen naar de hoogte/het
ontstaan van de vordering.

14-07-2021 
 3

De curator heeft de hoogte/het onstaan van de vordering nog in onderzoek.
Dit vormt een onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-02-2022 
 5

Tussen curanda en VUGL B.V. bestond een huurovereenkomst betrekking
hebbende op (een gedeelte van) een bedrijfsruimte aan de Branderhorstweg 5
te Keijenborg. De curator heeft de huurovereenkomst op 16 december 2020
opgezegd.

11-01-2021 
 1

Volgens de (indirect) bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in
het feit dat de personeelsleden van curanda (hetzij vrijw illig hetzij gedwongen)
zijn vertrokken, waardoor er geen werkzaamheden meer werden uitgevoerd.
De werkzaamheden kunnen enkel worden verricht door gespecialiseerde
werknemers. De curator heeft dit nog in onderzoek.

11-01-2021 
 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

Toelichting 

Volgens de administratie van curanda waren er ten tijde van het faillissement
geen personeelsleden in dienst. Voor datum faillissement waren er drie
personeelsleden bij curanda in dienst. De curator heeft de (voormalig)
personeelsleden op de hoogte gesteld van het faillissement, waarbij hij - voor
zover de arbeidsovereenkomsten nog niet rechtsgeldig zou zouden beëindigd-
alsnog heeft opgezegd. Het is de curator bekend dat één personeelslid reeds
voor datum faillissement een procedure aanhangig heeft gemaakt tegen het
ontslag op staande voet.

11-01-2021 
 1

Personeelsleden 

3

11-01-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

30-12-2020 3

totaal 3

Het UWV zal contact opnemen met de (voormalig) werknemers om te
beoordelen of er mogelijk nog vorderingen zijn die onder de
loongarantieregeling vallen.

11-01-2021 
 1

Het UWV heeft haar vorderingen bij de curator ingediend. De curator verw ijst
naar het financieel verslag.

14-07-2021 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 11-01-2021 
 1

De curator heeft van de (indirect) bestuurder begrepen dat er op datum
faillissement geen activa (meer) aanwezig was. De speciale apparatuur
waarmee werd gewerkt, zou in geval van een opdracht worden gehuurd.

11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

bestudering administratie.
11-01-2021 

 1

Per datum faillissement - aldus de bestuurder van curanda- zou er geen
onderhanden werk meer zijn.

11-01-2021 
 1

bestudering administratie.
11-01-2021 

 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Teruggave Belastingdienst € 1.141,00

totaal € 1.141,00 € 0,00

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Geen. 11-01-2021 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

4. Debiteuren

Volgens de administratie van curanda zijn er geen debiteuren aanwezig. Wel
heeft de boedel mogelijk nog aanspraak op (een deel van) de NOW-regeling
alsmede op teruggaven in verband met beëindigde verzekeringen.

11-01-2021 
 1

De curator heeft de aanvraag voor de definitieve berekening NOW nog niet
ingediend, nu hij (nog) niet over voldoende informatie beschikt.

11-02-2022 
 5

De curator heeft contact gehad met de voormalig boekhouder van curanda.
Hij gaf aan dat de verwachting is dat curanda nog recht heeft op een
nabetaling van circa € 9.000,00 met betrekking tot de NOW over periode 1 en
2. Aan de hand van deze informatie heeft de curator, tegen een reële
bijdrage en met toestemming van de rechter-commissaris, de boekhouder
verzocht benodigde stukken/informatie aan te leveren voor het aanvragen
van de definitieve berekeningen.

Met betrekking tot NOW 2 heeft de boedel, op grond van eerder ingediende
stukken, een nabetaling ontvangen van € 936,00. De curator heeft aan de
hand van de door de boekhouder aangeleverde stukken bezwaar gemaakt
tegen de beslissing.

11-11-2022
 7

bestuderen correspondentie UWV, verzekeraars en
assurantietussenpersoon.

11-01-2021 
 1

afwachten beslissing NOW 1 en NOW 2.
11-11-2022

 7

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Het is de curator gebleken dat curanda bankrekeningen aanhoudt bij de
Rabobank en de KNAB Bank. De curator heeft voornoemde banken
aangeschreven, maar is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie.
Volgens de administratie van curanda staat er op de diverse bankrekeningen
nog een (beperkt) positief saldo.

11-01-2021 
 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

Toelichting vordering van bank(en) 

Op de rekening bij de Rabobank was op datum faillissement een positief saldo
aanwezig van € 65,05. De Rabobank heeft voornoemd bedrag op verzoek van
de curator overgeboekt naar de faillissementsrekening.

14-04-2021 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 

Op de bankrekening bij de KNAB Bank was op datum faillissement een positief
saldo aanwezig ad € 2.200,01. Op verzoek van de curator is voornoemd
bedrag overgeboekt naar de faillissementsrekening.

14-07-2021 
 3

Voor zover bekend waren er ten tijde van het faillissement geen
leaseovereenkomsten aanwezig.

11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 11-01-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 11-01-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 11-01-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

11-01-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

correspondentie Rabobank en KNAB Bank.
11-01-2021 

 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

De activiteiten van de gefailleerde vennootschap waren reeds voor datum
faillissement gestaakt.

11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Geen. 11-01-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

11-01-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

11-01-2021 
 1

Geen. 11-01-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

De administratie lijkt up to date en bijgewerkt tot datum faillissement. De
curator zal in de komende verslagperiode de administratie nader bestuderen.

11-01-2021 
 1

De curator had de bestuurder om aanvullende stukken verzocht. Deze stukken
heeft de curator inmiddels mogen ontvangen. De curator zal de stukken
bestuderen en de bestuurder in de komende verslagperiode op de hoogte
brengen van zijn bevindingen.

14-07-2021 
 3

De curator heeft enkele onregelmatigheden aangetroffen in de administratie
van curanda. De curator zal de bestuurder op korte termijn op de hoogte
brengen van zijn bevindingen en de bestuurder aansprakelijk stellen voor het
volledige faillissementstekort.

12-11-2021 
 4

De curator heeft met name over de definitieve berekening NOW contact gehad
met (de partner van) de indirect bestuurder. Door lichamelijke klachten van de
bestuurder, is de bestuurder zelf niet in staat om de gevraagde informatie aan
de curator te verschaffen. In de komende verslagperiode zal de curator de
bestuurder verder op de hoogte brengen van zijn bevindingen.

11-02-2022 
 5

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van zijn bevindingen. Op
basis van zijn (voorlopige) conclusie heeft de curator de bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort en verzocht hierop
inhoudelijk te reageren. De (indirect) bestuurder heeft zich tot een advocaat
gewend en naar verwachting ontvangt de curator deze week dan wel
volgende week een inhoudelijke reactie.

11-05-2022 
 6

Er is een reactie ontvangen van de advocaat van de voormalig bestuurder en
haar partner. Naar verwachting zullen de curator en die advocaat nog dit jaar
om tafel gaan om na te gaan of er tot een oplossing kan worden gekomen.

11-11-2022
 7

De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 16 mei 2020 gedeponeerd. 11-01-2021 
 1

Niet van toepassing. 11-01-2021 
 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003
(NJ2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de
aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van
toepassing is, is de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van
praktisch belang, nu de vennootschap op 25 januari 1979 is opgericht.

11-01-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

In onderzoek.

11-01-2021 
 1

Toelichting 

In het volgende faillissementsverslag zal de curator nader ingaan op de
onregelmatigheden die de curator heeft aangetroffen.

12-11-2021 
 4

Toelichting 

Zie paragraaf 7.1.

11-02-2022 
 5

In onderzoek
11-01-2021 

 1

In onderzoek

Toelichting 

In het volgende faillissementsverslag zal de curator nader ingaan op de
onregelmatigheden die de curator heeft aangetroffen.

12-11-2021 
 4

In onderzoek

Toelichting 

Nu de (gemachtigde van de indirect) bestuurder nog niet inhoudelijk heeft
gereageerd op de brief van de curator, waarin de curator -op basis van de
administratie- de (indirect) bestuurder aansprakelijk stelt voor het volledige
faillissementstekort, zal de curator in het volgende verslag zijn bevindingen
(voor zover deze niet zijn weerlegd door de indirect bestuurder) uiteenzetten.

11-05-2022 
 6

onderzoek/bestudering administratie.
11-01-2021 

 1

8. Crediteuren

Toelichting 
11-01-2021 

 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement alsmede (mogelijk)
een vordering van het UWV (loon over opzegtermijn).

Toelichting 

UWV: € 9.950,39

14-07-2021 
 3

Toelichting 

Nog niet bekend.

11-01-2021 
 1

€ 8.644,52
14-07-2021 

 3

€ 2.814,00
12-11-2021 

 4

Toelichting 

Nog niet bekend.

11-01-2021 
 1

€ 8.644,52
12-11-2021 

 4

Toelichting 

(vooralsnog) niet van toepassing.

11-01-2021 
 1

Toelichting 

Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend bij de curator. De curator
verwacht dat de omvang van de concurrente schuldenlast beperkt is.

11-01-2021 
 1

1
14-04-2021 

 2

2
14-07-2021 

 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

Nog niet bekend.

11-01-2021 
 1

€ 547,00
14-04-2021 

 2

€ 61.712,09
14-07-2021 

 3

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
welke w ijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

11-01-2021 
 1

correspondentie crediteuren.
11-01-2021 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

De heer Schalkw ijk, (voormalig) werknemer van curranda. 11-01-2021 
 1

De heer Schalkw ijk, (voormalig) werknemer van curanda. 14-07-2021 
 3

Het gaat betreft een verzoekschrift procedure, waarbij de heer Schalkw ijk o.a.
vordert dat het ontslag op staande voet dat hem is verleend, wordt vernietigd.

11-01-2021 
 1

De mondelinge behandeling was bepaald op 11 januari 2021. De zaak is,
vanwege het faillissement, geschorst. De wederpartij mag de curator in het
geding oproepen.

11-01-2021 
 1

Op 31 januari jl. heeft de rechtbank Gelderland de curator laat weten dat de
zaak is ingetrokken.

11-02-2022 
 5

De faillissementsboedel heeft geen belang bij het voortzetten van de
procedure. De werknemer heeft daarbij wel belang, zo lijkt het, vanwege
uitkeringsrechten. Aan de (indirect) bestuurder is meegedeeld dat zij de
procedure kan voortzetten indien gewenst. Zij heeft te kennen gegeven dat
deze procedure o.a. reden was voor de aanvraag van het faillissement. Omdat
de financiële middelen ontbreken, aldus de (indirect) bestuurder, zal zij zich
namens Vbitb B.V. in de procedure niet verweren.

11-01-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

De curator zal verder onderzoek doen naar de activiteiten van de
vennootschap, de reden voor de huur van de bedrijfsruimte en de
rechtmatigheid van de administratie en verantwoording van de diverse
activiteiten.

11-01-2021 
 1

De curator dient het onderzoek naar de activiteiten van de vennootschap, de
reden voor de huur van de bedrijfsruimte en de rechtmatigheid van de
administratie en verantwoording van de diverse activiteiten, nog af te ronden,
waarna de curator -voor zover noodzakelijk- de bestuurder op de hoogte zal
brengen van zijn bevindingen.

14-04-2021 
 2

In de komende verslagperiode zal de curator onder meer de bestuurder op de
hoogte brengen van zijn bevindingen en voor zover noodzakelijk nadere
stappen ondernemen.

14-07-2021 
 3

De curator zal op korte termijn de bestuurder aansprakelijk stellen voor het
volledige faillissementstekort.

12-11-2021 
 4

In de komende verslagperiode zal de curator de bestuurder informeren over
zijn bevindingen ten aanzien van de administratie.

11-02-2022 
 5

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de gemachtigde
van de (indirect) bestuurder ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid.

11-05-2022 
 6

In de komende verslagperiode zal de curator naar verwachting met de
advocaat van de voormalig bestuurder en haar partner om tafel gaan om na
te gaan of er tot een vergelijk kan worden gekomen ten aanzien van de
bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts verwacht de curator in de komende
verslagperiode de beslissingen van het UWV te ontvangen ter zake de
definitieve aanvragen NOW.

11-11-2022
 7

De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, is mede
afhankelijk van de voortgang met betrekking tot het onderzoek naar de
administratie.

11-01-2021 
 1

11-5-2023 11-11-2022
 7



Bijlagen

Bijlagen
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