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R-C
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mr. C.G.E. Prenger
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vectura Transport & Trading B.V.

15-10-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Vectura Transport &
Trading B.V. (hierna: ‘Vectura’) is gevestigd aan de Veerhaven 7, Boxnr. 4 te
(3016 CJ) Rotterdam.

15-10-2018
1

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer A.J. Smidtman.

Activiteiten onderneming
Vectura Transport & Trading B.V. houdt zich bezig met het bemiddelen bij
bevrachtingen per schip, over de w eg of per spoor. Zij oefent een
expeditiebedrijf uit en treedt voorts op als cargadoor.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 3.714.737,00

€ -76.518,00

€ 304.147,00

2015

€ 3.308.523,00

€ -60.519,00

€ 484.647,00

2016

€ 2.996.014,00

€ -2.646,00

€ 709.924,00

Toelichting financiële gegevens

15-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 47.468,52

15-10-2018
1

€ 63.781,46

29-01-2019
2

€ 82.045,06

01-05-2019
3

€ 118.422,67

12-08-2019
4

€ 117.159,87

20-11-2019
5

€ 117.125,21

20-02-2020
6

€ 57.259,84

20-05-2020
7

€ 57.230,92

03-09-2020
8

€ 57.209,22

03-12-2020
9

€ 57.187,50

03-03-2021
10

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.
€ 56.198,68

03-06-2021
11

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven en zijn kosten
voldaan ten behoeve van de vernietiging van de oude administratie.

Verslagperiode
van
11-9-2018
t/m
12-10-2018

15-10-2018
1

van
13-10-2018

29-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

01-05-2019
3

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

12-08-2019
4

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

20-11-2019
5

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

20-02-2020
6

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

20-05-2020
7

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

03-09-2020
8

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

03-12-2020
9

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

03-03-2021
10

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021
t/m
31-5-2021

03-06-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

111 uur 12 min

2

70 uur 48 min

3

43 uur 54 min

4

31 uur 36 min

5

28 uur 42 min

6

3 uur 42 min

7

4 uur 6 min

8

3 uur 42 min

9

14 uur 18 min

10

28 uur 0 min

11

41 uur 36 min

totaal

381 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie van de
activiteiten van Vectura en inventarisatie van het daarmee samenhangende
actief. Voorts is tijd besteed aan overleg met de bestuurder van Vectura en het
personeel.

15-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het afw ikkelen
van de activiteiten, inventariseren van het actief en passief, te gelde maken
van het aangetroffen actief, debiteurenincasso en het voeren van
correspondentie en overleg in het kader van de discussie met de bestuurder.

29-01-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het voeren
van correspondentie en overleg in het kader van de discussie met de
bestuurder en de debiteurenincasso.

01-05-2019
3

Ook in deze verslagperiode is tijd besteed aan de discussie met de bestuurder
en aan de debiteurenincasso. Ook is er tijd besteed aan het verrichten van het
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

12-08-2019
4

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan incasso van de
vordering van de laatste debiteur en overleg met de bestuurder in dat kader.
Voorts is er onderzoek verricht in het kader van rechtmatigheid.

20-11-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met name onderzoek verricht
naar de vraag of er paulianeus is gehandeld, contact met de verhuurder
gehad, en w as er contact met de belastingdienst.

20-02-2020
6

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het oorzakenonderzoek.

20-05-2020
7

In deze verslagperiode is onder meer tijd besteed aan aanvullend onderzoek
van de administratie, aan een bespreking met de bestuurder en in het kader
van het aanschrijven van een partij w elke thans gebruikt maakt van de
handelsnaam van Vectura.

03-09-2020
8

In deze verslagperiode is onder meer tijd besteed aan aanvullend onderzoek
van de administratie, aan een bespreking met de bestuurder en tijd in het
kader van het aanschrijven van een partij w elke thans gebruikt maakt van de
handelsnaam van Vectura.

03-12-2020
9

In deze verslagperiode is onder meer tijd besteed aan overleg met de
verhuurder en de rechter-commissaris i.v.m. de afw ikkeling van de
aangetroffen oude inventaris en administratie. Daarnaast is tijd besteed aan
de beantw oording van vragen van (de advocaat van) de bestuurder.

03-03-2021
10

In de afgelopen verslagperiode is hoofdzakelijk tijd besteed aan de
beantw oording van vragen van (de advocaat van) de bestuurder alsmede
het opstellen van een reactie op het verzoek ex artikel 69 Fw van de
bestuurder.

03-06-2021
11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Zie onder 0.1

15-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet van gebleken.

15-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Vectura hield de voor haar activiteiten gebruikelijke verzekeringen aan, die nog
dekking boden. De verzekeringen zullen door de curator w orden beëindigd.

15-10-2018
1

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

29-01-2019
2

1.4 Huur
Vectura huurde een kantoorruimte. De curator heeft de huurovereenkomst
beëindigd.

15-10-2018
1

Inmiddels heeft de curator de kantoorruimte aan de verhuurder opgeleverd. De
curator is in afw achting van indiening van de vorderingen van de verhuurder.

29-01-2019
2

De verhuurder heeft inmiddels een (boedel)vordering ingediend.

20-05-2020
7

Recent heeft de voormalig verhuurder contact opgenomen met de curator in
verband met in een kelder van het pand w aar Vectura kantoorruimte huurde
aangetroffen oude inventaris en oude opgeslagen administratie (2000-2010).
De inventaris is verouderd en gelet op de staat w aarin deze zich bevindt, valt
geen bate voor de boedel te verw achten. De curator heeft de bestuurder in de
gelegenheid gesteld de administratie op te slaan, doch deze heeft
aangegeven hierop geen prijs te stellen. De administratie zal ter vernietiging
w orden aangeboden. Tevens is toestemming verkregen de oude inventaris
door de verhuurder af te laten voeren.

03-03-2021
10

Dit punt is afgew ikkeld.

03-06-2021
11

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de heer Smidtman zou het faillissement zijn gelegen in het feit dat de
deels als gevolg van de sancties tegen Rusland verloren omzet niet
gecompenseerd is én de helft van het personeelsbestand langdurig ziek is.
Naast dat de overige medew erkers extra w orden belast, w ordt er door de
zieke w erknemers geen omzet gegenereerd. Als gevolg van voornoemde
omstandigheden heeft de heer Smidtman in een vroegtijdig stadium besloten
het faillissement aan te vragen.
De curator heeft de opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

15-10-2018
1

Geen opmerkingen.

29-01-2019
2

De verw achting is dat dit onderdeel in de komende verslagperiode w ordt
afgerond.

12-08-2019
4

De financiële gegevens van Vectura laten een sterk oplopend verlies zien over
het jaar 2017. Ter zake de achtergrond van dat oplopende verlies zal de
curator vragen aan de bestuurder voorleggen.

20-11-2019
5

De curator zal dit onderdeel in een breder verband bespreken met het bestuur,
nadat de rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

20-02-2020
6

In de afgelopen periode is het oorzakenonderzoek afgerond. De curator heeft
geconstateerd dat een aantal klanten met een substantiële omzet vanaf 2017
is w eggevallen. Het w egvallen van voornoemde klanten is niet gecompenseerd
c.q. aangevuld met nieuw e dan w el bestaande klanten. Daarnaast is de
curator opgevallen dat met name in het laatste kw artaal voor het faillissement
de betalingsmoraal van klanten afnam; vorderingen op debiteuren stonden
langer open. Daarnaast is het correct dat Vectura kampte met een hoog
ziekteverzuim. Op een relatief beperkt personeelsbestand w as de helft
langdurig afw ezig in verband met ziekte. Gegeven de beperkte personele
bezetting lijkt het erop dat opdrachten ook langer hebben gelegen c.q. aan
andere partijen zijn verstrekt.

20-05-2020
7

Abusievelijk is in het vorige verslag bij het oorzakenonderzoek 2017 genoemd,
maar dit moet 2018 zijn.

03-09-2020
8

De huidig bestuurder heeft Vectura reeds in 1989 opgericht. In 2012 heeft hij
de onderneming aan investeerders verkocht en is 5 jaar lang aangebleven als
directeur, om het vervolgens in 2017 w eer terug te kopen. Vectura verrichtte
vanaf de jaren ’90 veel w erkzaamheden voor opdrachtgevers uit het huidige
Rusland. Na de verkoop in 2012 w erden in 2013 handelssancties tegen
Rusland uitgevaardigd. Hierdoor w as het voor Vectura niet langer mogelijk om
zaken te doen met bedrijven uit Rusland. In 2013 bestond het klantenbestand
voor circa 50% uit Russische klanten. Vanaf 2013 is de omzet langzaam
gedaald van circa € 6.000.000,-- naar € 3.700.000,-- in 2017.
De administratie laat zien dat er in de jaren voorafgaand aan het faillissement
een behoorlijke schommeling in de behaalde omzet heeft gezeten. Na een
dalende trend van de omzet over de jaren 2015 en 2016, liet 2017 een
behoorlijke omzetstijging zien. Deze ontw ikkeling heeft zich in 2018 niet
voortgezet. In 2018 verloor Vectura enkele (grote) klanten en heeft de
bestuurder in een vroegtijdig stadium besloten om het faillissement van
Vectura aan te vragen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

15-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

15-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-9-2018

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

15-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

15-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 148,10

totaal

€ 148,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vectura had een bescheiden en enigszins verouderde kantoorinventaris in
gebruik, voor ongeveer 5 w erkplekken.

15-10-2018
1

De computerapparatuur w ordt thans ter veiling aangeboden. Het
kantoormeubilair vertegenw oordigt een negatieve w aarde.

29-01-2019
2

De computerapparatuur heeft uiteindelijk een bedrag van € 148,10 incl. BTW
opgebracht.

01-05-2019
3

De veilingopbrengst is inmiddels ontvangen.

12-08-2019
4

Verw ezen w ordt in dezen naar onderdeel 1.4 van dit verslag.

03-03-2021
10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van toepassing.

15-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal de bedrijfsmiddelen te gelde maken.

15-10-2018
1

Afgerond.

01-05-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

15-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Feyenoord obligatie

€ 8.500,00

totaal

€ 8.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

Vectura bezat één Feyenoord obligatie w aar jaarlijks een bepaalde rente op
w erd uitgekeerd. De rente w erd vervolgens in de vorm van enkele
toegangskaarten door Vectura verzilverd. In 2024 zou Vectura haar inleg van
FL. 25.000,00 retour ontvangen.

29-01-2019
2

De curator heeft geïnformeerd bij onder meer Feyenoord N.V., de
supportersvereniging, sponsoren, de Vrienden van Feyenoord en een oudcommissaris van Feyenoord of er interesse bestond in de aankoop van het
effect. De reacties w aren niet overw eldigend. Feyenoord N.V. w as bereid het
effect tegen een beduidend lager bedrag dan nu is gerealiseerd over te
nemen.
Uiteindelijk heeft de curator één van de directeuren van een subsponsor van
Feyenoord – na onderhandelingen – bereid gevonden om het effect over te
nemen voor een bedrag van € 8.500,00. Het bedrag is inmiddels ontvangen op
de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. De curator verw acht
dat de overdracht in de komende verslagperiode zal w orden voltooid.
Als gevolg van vertraging in de administratieve afw ikkeling aan de zijde van
Feyenoord N.V. heeft overdracht van het effect zeer recent plaatsgevonden.
De curator laat de opbrengst van de verkoop overmaken naar de
boedelrekening.

12-08-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

Afw ikkelen overdracht obligatie.

29-01-2019
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vorderingen

€ 147.426,83

€ 68.076,28

€ 36.381,75

totaal

€ 147.426,83

€ 68.076,28

€ 36.381,75

Toelichting debiteuren
Uit de informatie bij de eigen aangifte volgt dat er een bedrag van €
147.426,83 van derden te vorderen is.

15-10-2018
1

Als gevolg van een discussie tussen de bestuurder en de curator omtrent de
vraag of de bestuurder een rechtsgeldig pandrecht heeft verkregen op de op
datum faillissement openstaande vorderingen, is door de curator op een
bepaald moment besloten het incasso door de (advocaat van de) bestuurder
te laten plaatsvinden. Hiermee w erd voorkomen dat als gevolg van de
discussie het incasso door zow el de curator alsook de bestuurder w erd
voortgezet hetgeen zou kunnen leiden tot een inefficiënte afw ikkeling van het
incasso. Hierbij is de afspraak gemaakt dat in afw achting van de uitkomst van
het geschil de ontvangen betalingen op de derdengeldenrekening van de
advocaat blijven staan.

29-01-2019
2

Het incasso van de debiteuren is nog niet afgerond. Er is circa 70% van het
openstaande saldo zoals vermeld bij de aangifte voldaan. Thans stemmen de
bestuurder en de curator af w elke debiteuren opnieuw w orden benaderd.
De curator heeft een nieuw e aanschrijfronde verricht. De curator verw acht in
de komende periode de eerste fase van de debiteurenincasso af te ronden.

01-05-2019
3

De debiteurenincasso is voor een groot deel afgerond. Met in ieder geval één
debiteur, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, w ordt nog overleg
gevoerd. In de afgelopen periode is – ook door tussenkomst van de indirect
bestuurder – getracht in contact te komen met een debiteur in Londen. Tot op
heden heeft de curator geen inhoudelijke reactie ontvangen. Recentelijk heeft
er een gesprek tussen de indirect bestuurder en een vertegenw oordig van de
debiteur plaatsgevonden, hetgeen geen oplossing heeft opgeleverd.

12-08-2019
4

In de afgelopen periode is met de laatste nog openstaande debiteur – onder
andere door tussenkomst van de bestuurder – een regeling getroffen.
Daarmee is de debiteurenincasso afgerond.

20-11-2019
5

De boedel heeft uiteindelijk een bedrag van € 68.076,28 geïncasseerd. Daar
komt bij dat – als gevolg van de regeling met Smidtman – de boedel een
bedrag van € 36.381,75 van Smidtman ontving. Dit schikkingsbedrag ziet op
door Smidtman geïncasseerde debiteuren ten bedrage van € 48.881,75. Van
het restant van € 30.468,80 bleek dat de vorderingen w erden betw ist, in w elk
kader regelingen zijn getroffen, of reeds aan de failliete vennootschap w aren
voldaan. Uiteindelijk ontving de boedel een bedrag van € 104.458,03 in het
kader van de debiteurenincasso.

20-02-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuurder over incasso debiteuren.

15-10-2018
1

Afronden eerste fase debiteurenincasso.

01-05-2019
3

Incasseren van resterende vorderingen.

12-08-2019
4

Afgerond.

20-11-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

15-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is aangeschreven.
€ 18.272,09

29-01-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft inmiddels een vordering ingediend ad. € 18.272,09

5.2 Leasecontracten
Vectura had een printer, een koffiezetapparaat en tw ee telefoons in
operational lease. Deze zaken zijn of w orden aan de leasemaatschappij
geretourneerd.

15-10-2018
1

Vectura heeft voorts een financiering voor een voertuig verkregen. De auto is
inmiddels ingenomen door de curator en de curator doet onderzoek op dit
punt.
De zaken zijn geretourneerd.

29-01-2019
2

Het object is door middel van financial lease door Vectura verkregen. De
leasemaatschappij heeft het voertuig inmiddels ingenomen. Thans vindt de
veiling plaats. De verw achting is dat er overw aarde w ordt gerealiseerd, w elke
overw aarde de boedel toekomt.
De overw aarde ter zake van het door de leasemaatschappij geveilde voertuig
bedroeg € 5.177,32. Dit bedrag is inmiddels ontvangen door de boedel.

01-05-2019
3

Dit punt is inmiddels afgerond.

12-08-2019
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder stelt zich op het stand punt dat debiteuren aan hem zouden
zijn verpand. De curator betw ist dat standpunt. Partijen w isselen thans
standpunten uit.

15-10-2018
1

In de komende periode zal w orden bezien of partijen tot een oplossing van het
geschil kunnen komen.

29-01-2019
2

In de komende periode zal het overleg met de bestuurder w orden voortgezet.

01-05-2019
3

De curator vorderde een bedrag van € 48.881,75 van de indirect bestuurder.
Hoew el de indirect bestuurder van Vectura volhardt in de betw isting van het
standpunt van de curator, is uiteindelijk een regeling getroffen tegen finale
kw ijting. Het schikkingsbedrag ad € 36.381,75 is inmiddels door de boedel
ontvangen.

12-08-2019
4

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde volgens de curator.

15-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
(nog) niet van gebleken.

15-10-2018
1

Niet van gebleken.

29-01-2019
2

5.6 Retentierechten
(nog) niet ingeroepen.

15-10-2018
1

Niet van gebleken.

29-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
(nog) niet ingeroepen.

15-10-2018
1

Niet van gebleken.

29-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corresponderen over het verschil van inzicht ten aanzien van de
debiteurenportefeuille.

15-10-2018
1

Zie onder 5.3

29-01-2019
2

De discussie met de indirect bestuurder is afgerond.

12-08-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden zijn daags na faillietverklaring gestaakt.

15-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft daags na faillietverklaring onderzocht of interesse bestond in
een doorstart. Tw ee partijen toonden interesse, maar een doorstart bleek
uiteindelijk niet te realiseren.

15-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

15-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

15-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

15-10-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

15-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft administratie veiliggesteld en geïnventariseerd. De curator
onderw erpt de ingenomen administratie aan een onderzoek.

15-10-2018
1

De curator nam een aanvang met het onderzoek.

29-01-2019
2

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

01-05-2019
3

De voorlopige conclusies van het onderzoek w orden aan de bestuurder
voorgelegd, tegelijk met de voorlopige conclusies van de curator ter zake het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2019
5

In de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek verricht naar
mogelijk paulianeus handelen. Dit heeft gezorgd voor enige vertraging bij de
afw ikkeling van het onderzoek. De komende verslagperiode zal de curator zijn
bevindingen kenbaar maken aan de bestuurder.

20-02-2020
6

De curator heeft het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties
afgerond. Hiervan is de curator niet gebleken. De curator zal tot afronding van
het onderzoek naar het gevoerde beleid overgaan. De curator formuleert in
dat kader enkele vragen aan de bestuurder.

20-05-2020
7

De curator is van mening dat de administratie op een deugdelijke w ijze is
gevoerd. Er is voldaan aan de boekhoudverplichting ex artikel 2:10 BW .
Concreet betekent het voorgaande dat de administratie op een dusdanige
w ijze is gevoerd dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van Vectura
in de boekhouding kenbaar w aren.

Dit punt is afgew ikkeld.

03-09-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is geponeerd op 1 augustus 2018.

15-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.

15-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

15-10-2018
1

Een eventuele vordering uit hoofde van de niet volstorting is verjaard. Het lijkt
erop dat volstorting w el heeft plaatsgevonden.

20-02-2020
6

Er heeft volstorting plaatsgevonden.

20-05-2020
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator onderw erpt de ontvangen digitale en fysieke administratie aan een
onderzoek en zal zijn voorlopige bevindingen voorleggen aan de bestuurder.

Toelichting
In de komende periode rondt de curator de onderzoeken af en zal hij zijn
bevindingen met de bestuurder delen.

Toelichting
Hier zal in de komende verslagperiode opvolging aan w orden gegeven.
Nee

15-10-2018
1

20-11-2019
5

20-02-2020
6

20-05-2020
7

03-09-2020
8

Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn inmiddels afgerond. De curator ziet geen
aanleiding om de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aan te
spreken.
De curator heeft geconstateerd dat w aar het in de macht van de bestuurder
lag reorganiserende maatregelen zijn getroffen. Zo is in de jaren voorafgaand
aan het faillissement afscheid genomen van personeelsleden en zijn
voertuigen verkocht. Daarnaast heeft de bestuurder begin 2018 nog een
geldlening aan Vectura verstrekt.
De bestuurder heeft in 2018 nog getracht om een ziekteverzuimverzekering af
te sluiten echter bleek dat het niet mogelijk w as tegen acceptabele
voorw aarden een verzekering af te sluiten.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

15-10-2018
1

20-02-2020
6

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek verricht naar mogelijk
paulianeus handelen. De komende periode zal de curator zijn bevindingen met
de bestuurder delen.
Nee

Toelichting
Hiervan is de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-05-2020
7
03-09-2020
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Door de bestuurder is (een deel van de) administratie overhandigd. In de
vervolgende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het
onderzoek in het kader van de rechtmatigheid.

15-10-2018
1

De curator nam een aanvang met het onderzoek.

29-01-2019
2

Het boekenonderzoek bevindt zich in de afrondende. De curator zal zijn
bevindingen voorleggen aan de bestuurder van de failliete vennootschap.

01-05-2019
3

Als gevolg van de onderhandelingen over het treffen van een schikking heeft
dit onderdeel enige vertraging opgelopen. De verw achting is dat de curator in
de komende verslagperiode in overleg met de indirect bestuurder treedt.

12-08-2019
4

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende periode opvolgen.

20-11-2019
5

De curator heeft in de afgelopen periode aanleiding gezien om aanvullend
onderzoek te verrichten. De komende verslagperiode zal de curator zijn
bevindingen kenbaar maken aan de bestuurder.

20-02-2020
6

Het oorzakenonderzoek respectievelijk het onderzoek naar mogelijk
paulianeuze transacties is afgerond.

20-05-2020
7

In de afgelopen verslagperiode sprak de curator met de bestuurder. Hij heeft
een toelichting verstrekt op de gestelde vragen. Deze toelichting beschouw t
de curator als afdoende en de openstaande vragen zijn beantw oord. Voor één
vraag neemt de bestuurder nog contact op met de voormalig accountant.
Hierover koppelt hij de curator binnenkort terug.

03-09-2020
8

Inmiddels is ook de laatste openstaande vraag beantw oord. De curator
verkreeg van de bestuurder opheldering op de vraag w aarom het verlies over
het jaar 2016 beperkt is gebleven.

03-12-2020
9

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn met de
bestuurder besproken. De aanvullende vragen van de curator aan de
bestuurder zijn genoegzaam door de bestuurder beantw oord.

03-03-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.7

15-10-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

15-10-2018
1

€ 5.894,96

29-01-2019
2

€ 42.879,16

01-05-2019
3

€ 43.208,87

12-08-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

15-10-2018
1

€ 35.656,00

29-01-2019
2

€ 33.401,00

03-06-2021
11

Toelichting
De Belastingdienst heeft een actuele opgave gedaan van de openstaande
vordering.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-10-2018
1

€ 9.372,38

01-05-2019
3

Toelichting
UW V heeft laten w eten dat de vordering ongew ijzigd is.

03-06-2021
11

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.469,00

15-10-2018
1

€ 2.781,00

29-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

15-10-2018
1

42

29-01-2019
2

44

12-08-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 60.062,63

15-10-2018
1

€ 153.549,49

29-01-2019
2

€ 155.366,64

12-08-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

15-10-2018
1

Het lijkt erop dat in ieder geval een uitkering aan de preferente schuldeisers
kan plaatsvinden.

20-02-2020
6

Het lijkt erop dat enkel een gedeeltelijke uitkering aan de boedelcrediteuren
mogelijk is. Een en ander is voorts afhankelijk van de reactie van UW V op de
vraag of er nog aanvullende vorderingen zijn.

03-09-2020
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

15-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken.

15-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van gebleken.

15-10-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft (de advocaat van) de bestuurder van
Vectura een verzoekschrift ex artikel 69 Fw bij de rechter-commissaris
ingediend. De rechter-commissaris heeft het verzoek afgew ezen. De
(advocaat van de) bestuurder is tegen de beschikking in hoger beroep
gegaan. De curator is thans in afw achting van het verdere verloop van de
procedure.

03-06-2021
11

9.3 Stand procedures
Niet van gebleken.

15-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van gebleken.

15-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zullen partijen bezien of een oplossing kan w orden
bereikt in de discussie die partijen verdeeld houdt. Voorts zal de curator de
komende periode het aangetroffen actief te gelde maken. Ook zal de curator
een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

15-10-2018
1

In de komende periode zal het incasso w orden afgerond en zal bezien w orden
of het mogelijk is om te komen tot een minnelijke regeling tussen de boedel en
de bestuurder. Daarnaast onderzoekt de curator de komende verslagperiode
de ingeleverde administratie.

29-01-2019
2

In de komende periode zal de eerste fase van de debiteurenincasso w orden
afgerond en zal het overleg met de bestuurder een vervolg krijgen. Daarnaast
verw acht de curator de komende periode zijn boekenonderzoek af te ronden.

01-05-2019
3

In deze verslagperiode zal blijken of de vordering op de debiteur in Londen
kan w orden geïncasseerd. Daarnaast zal afronding van het boekenonderzoek
plaatsvinden, en zal de curator de resultaten met de indirect bestuurder
spreken.

12-08-2019
4

In de komende verslagperiode zal het zw aartepunt met name liggen op het
uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-11-2019
5

In de komende verslagperiode zal de focus met name liggen bij het afronden
van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken en het bespreken van de
bevindingen met de bestuurder.

20-02-2020
6

Afronding van het onderzoek naar het door de bestuurder gevoerde beleid en
de in dat kader opgekomen vragen voorleggen aan de bestuurder.

20-05-2020
7

Na beantw oording van de laatste vraag door de bestuurder en opgave van de
actuele vordering van de fiscus en UW V gaat de curator tot afw ikkeling van het
faillissement over.

03-09-2020
8

Na ontvangst van een actueel schuldenoverzicht van de fiscus respectievelijk
UW V zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

03-12-2020
9

In de komende verslagperiode zal de aangetroffen administratie ter
vernietiging w orden aangeboden. Na ontvangst van een actueel
schuldenoverzicht van de fiscus respectievelijk UW V zal het faillissement
w orden afgew ikkeld.

03-03-2021
10

De curator is thans in afw achting van het verdere verloop van de onder 9.2
genoemde procedure. Na afw ikkeling van de procedure, kan de afw ikkeling
van het faillissement verder in gang w orden gezet.

03-06-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

15-10-2018
1

Het faillissement zal naar verw achting dit kalenderjaar kunnen w orden
afgew ikkeld.

20-05-2020
7

Het faillissement w ordt dit kalenderjaar afgew ikkeld.

03-09-2020
8

In de komende verslagperiode zal de curator het faillissement voor opheffing
voordragen.

03-12-2020
9

De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode voor
opheffing voor te dragen.

03-03-2021
10

De afw ikkeling loopt als gevolg van de onder 9.2 genoemde procedure naar
verw achting vertraging op.

03-06-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

03-06-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

15-10-2018
1

