Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
01-05-2022
F.03/15/128
NL:TZ:0000011236:F001
31-03-2015

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr R. Lemmens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ton Adam Holding BV

18-01-2019
2

Gegevens onderneming
verw ezen zij naar de informatie zoals opgenomen in de eerder uitgebrachte
verslagen. Het nader onderzoek heeft op dit onderdeel niet geleid tot nieuw e
informatie

18-01-2019
2

Curator mr. Scholtes is sinds 1 februari 2022 met pensioen. De rechtbank
heeft mr. Scholtes op eigen verzoek ontslagen als curator en kantoorgenoot
mr. drs. R. Lemmens bij beschikking aangesteld als opvolgend curator.

01-05-2022
5

Activiteiten onderneming
verw ezen zij naar eerdere verslagen

18-01-2019
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
verw ezen zij naar eerdere verslagen

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-01-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-01-2019
2

Toelichting
bij de onderneming w as enkel de ex-echtgenote van de bestuurder w erkzaam
op basis van een arbeidsovereenkomst

Boedelsaldo
€ 1.000,00

18-01-2019
2

Toelichting
uit de verkoop van aandelen bestaande uit een deelneming in een Spaanse
vennootschap w erd een bedrag van € 1.000 ontvangen.

€ 0,00

02-01-2020
3

Toelichting
het ontvangen bedrag is aangew end voor verschotten met betrekking tot de
procedure tegen de echtelieden Adam

€ 46,84

01-05-2022
5

Verslagperiode
van
1-7-2017

18-01-2019
2

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

02-01-2020
3

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

07-01-2021
4

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021
t/m
1-6-2022

Bestede uren

01-05-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

272 uur 0 min

3

35 uur 0 min

4

155 uur 30 min

5

278 uur 30 min

totaal

741 uur 0 min

Toelichting bestede uren
de w erkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het voeren van een procedure
tegen de ex-echtelieden Adam en uit discussie met de Rabobank, die
opgetreden is als financier van de dochteronderneming ACI Adam BV. Het
opgegeven aantal bevat ok de bestede w erkzaamheden in de voorafgaande
verslagperiode.

18-01-2019
2

in de verslagperiode is met name onderzoek gepleegd naar de mogelijkheden
betaling te krijgen van het gemeenschapsaandeel van de ex-echtgenote van
de voormalige bestuurder. De discussie daarover maakt onderdeel uit van de
meer omvattende discussie met Rabobank. Deze stelt zich op het standpunt
dat vanw ege de omstandigheid dat er sprake w as van een
goederengemeenschap de bank de ex-echtgenote ook aansprakelijk zou
kunnen houden en dus verhaal zou kunnen nemen op haar
gemeenschapsaandeel (lees: de verkoopopbrengsten van de verkochte
registergoederen.

02-01-2020
3

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de ontstane impasse
te doobreken die ziet op de verzekeringsaanspraak van de overleden
bestuurder. De
w aar het voor de hand zou hebben gelegen de ontw ikkelingen bij ACI Adam
met betrekking tot de Italiaanse btw af te w achten heeft Rabobank besloten
om de discussie aan te gaan via het verzoeken van een rangregeling bij de
verdeling van de verkoopopbrengsten van de registergoederen van de
echtelieden Adam. De rechter-commissaris heeft een tussenbeschikking
gew ezen. de procedure w ordt voortgezet. Intussen w ordt onderzocht of het in
verband met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nuttig/noodzakelijk
is de procedure tegen w ijlen Ton Adam te hervatten

07-01-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder Ton Adam is inmiddels overleden.

18-01-2019
2

1.2 Lopende procedures
in verband met het overlijden van de bestuurder Ton Adam is de tegen hem
lopende procedure geschorst. De parallel lopende procedure tegen de exechtgenote van Ton Adam w erd na het treffen van een regeling geroyeerd.

18-01-2019
2

1.3 Verzekeringen
nvt

18-01-2019
2

1.4 Huur
nvt

18-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
zoals in eerdere verslagen aangegeven w as sprake van een
dominosteeneffect. Door het faillissement van de dochtervennootschap ACI
Adam BV is de levensvatbaarheid van alle andere concernvennootschappen
geëindigd.

18-01-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-01-2019
2

Toelichting
de echtgenote van dhr. Adam w as de enige w erkneemster die in dienst w as
van de vennootschap

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-01-2019
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-4-2015

1

er w aren geen mogelijkheden om de arbeidsverhouding voort te
zetten

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
de vennootschap maakte kosteloos gebruik van het bedrijfsgebouw dat
toebehoorde aan een zustervennootschap

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-01-2019
2

Toelichting bedrijfsmiddelen
nvt

18-01-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

18-01-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
nvt

18-01-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
de enige activa w aren aandelen in (deels gefailleerde) vennootschappen
alsmede intercompanyvorderingen. De belangrijkste vordering w as die uit de
rekeningcourant met de bestuurder en diens echtgenote

18-01-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
de vennootschap beschikte niet over vorderingen op handelsdebiteuren (zie
verder onder "overiige activa"

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

18-01-2019
2

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

18-01-2019
2

de vennootschap had geen eigen bankschuld. De vordering van de
dochtervennootschap ACI Adam aan haar moeder Ton Adam Holding w as
verpand aan de bankier van ACI

5.2 Leasecontracten
nvt

18-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

18-01-2019
2

5.4 Separatistenpositie
nvt

18-01-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

18-01-2019
2

5.6 Retentierechten
nvt

18-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
nvt

18-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-01-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

18-01-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
zoals in eerdere verslagen vermeld zijn de activiteiten van alle
concernvennootschappen gestaakt op de datum w aarop ACI Adam BV in staat
van faillissement w erd verklaard. Omdat alle personeel van ACI ontslagen is
w aren er geen medew erkers meer die ten behoeve van Ton Adam Holding BV
de administratie bijhielden

18-01-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
aan de publicatieplicht is in het laatste jaar niet voldaan

18-01-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
op de laatste geconsolideerde jaarrekening voor het concern w erd nog een
goedkeurende verklaring afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

18-01-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
onderzoek is achterw ege gelaten nu als er niet zou zijn volgestort de
betreffende vordering verjaard zou zijn

18-01-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

18-01-2019
2

Toelichting
aan de administratie- en publicatieplicht is niet voldaan. Ook overigens w as
sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door het onvoldoende gescheiden
houden van de belangen. De bestuurder had moeten voorkomen, dat een
faillissement van de dochter de moeder zou "meetrekken".

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-01-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zoals in de toelichting bij 7.5 aangegeven is had de bestuurder anders kunnen
en moeten handelen.

18-01-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
over de aansprakelijkheid van de bestuurder w as een procedure aanhangig
gemaakt. Op grond van het overlijden van de bestuurder is die procedure
(althans het deel dat de bestuurder aanging) geschorst. Omdat alle mogelijke
erfgenamen de nalatenschap verw orpen hebben zou er een bew indvoerder
aangesteld moeten w orden over de onbeheerde nalatenschap. Die aanstelling
zou dan gelet op de plaats van overlijden moeten geschieden naar Belgisch
recht. Het onderw erp is nog in onderzoek.

02-01-2020
3

Er is inmiddels een verstekvonnis gew ezen tegen de nalatenschap van de
heer Adam. De nalatenschap is thans nog steeds onbeheerd. De curator
heeft in onderzoek of het zinvol is om een Belgische curator te laten
benoemen zodat iemand de nalatenschap kan vertegenw oordigen. De
nalatenschap heeft, in de visie van de curator, een vordering op de
verzekeraar ter grootte van het faillissementstekort van Ton Adam holding BV
(zij het gemaximeerd op € 5 mio, zijnde de maximale dekking van de polis).
De curator onderzoekt, naast het benoemen van een Belgische curator, de
mogelijkheid om zelf, als benadeelde resp. als schuldeiser van de
nalatenschap, de verzekeraar aan te spreken. Een belangrijk aandachtspunt
daarbij is financiering van de te verw achten (hoge) kosten.

01-05-2022
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-01-2019
2

een exacte opgave moet nog w orden samengesteld

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

18-01-2019
2

aan de belastingdienst zal een geactualiseerde opgave gevraagd w orden als
aannemelijk is dat aan de belastingdienst enige uitkering gedaan zal kunnen
w orden.

€ 614.920,00

01-05-2022
5

Toelichting
De vordering van de belastingdienst bestaat uit VPB, loonheffingen en
aansprakelijkheid OB fiscale eenheid op basis van art. 29 lid 7.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-01-2019
2

de w erkneemster kan geen aanspraak maken op de Loongarantieregeling, nu
zij door UW V niet als verzekerde aangemerkt is. De aanspraken van de
w erkneemster zijn in de met haar getroffen regeling verdisconteerd.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

18-01-2019
2

nvt

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

18-01-2019
2

nadere inventarisatie moet nog plaatsvinden

15
Toelichting
Bij de curator hebben zich 15 crediteuren gemeld met een openstaande
vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

01-05-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

18-01-2019
2

nadere inventarisatie moet nog plaatsvinden

€ 11.460.940,02

01-05-2022
5

Toelichting
De 15 crediteuren hebben een totaalbedrag te vorderen van €
11.460.940,02. Naast de reguliere crediteuren bestaat dit bedrag ook uit
verstrekte intercompany leningen en het boedeltekort inzake het
faillissement ACI Adam BV.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
afhankelijk van de uitkomsten van de discussie met Rabobank (over verdeling
van opbrengsten) zal de w ijze van afw ikkeling bepaald w orden

18-01-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
de tegen de ex-echtelieden aanhangig gemaakte procedure is gesplitst. Met
de ex-echtgenote van de bestuurder is een regeling getroffen.

18-01-2019
2

de Rabobank heeft jegens de boedel een procedure opgestart.

07-01-2021
4

9.2 Aard procedures
De inzet van de procedure w as de voldoening van de rekening-courant en
(voor w at betreft de bestuurder) de aansprakelijkheid voor het tekort.

18-01-2019
2

Inzet van de procedure is de opbrengst van een aantal registergoederen. De
bank stelt zich op het standpunt dat zij gelet op de haar verleende
hypotheekrechten de volledige opbrengst mag opeisen. De boedel stelt zich op
het standpunt dat de bank niet max uitw innen nu de voor har resterende
vordering achtergesteld is.

07-01-2021
4

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
afhankelijk van de verdere ontw ikkelingen zal de procedure tegen een (nog
aan te stellen) bew indvoerder van de onbeheerde nalatenschap van de
bestuurder w orden voortgezet. Daarnaast zal er zo nodig een procedure
aanhangig gemaakt (moeten) w orden tegen de aansprakelijkheidassuradeur
van de bestuurder

18-01-2019
2

na een tussenbeschikking inde rangregelingsprocedure al er verder
geprocedeerd w orden.

07-01-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures
In het deel van de procedure tegen de ex-echtgenote vond doorhaling plaats.
De andere helft (tegen de overleden bestuurder) blijft geschorst.

18-01-2019
2

Er is tegen (de nalatenschap) van de heer Adam inmiddels een verstekvonnis
verkregen.

01-05-2022
5

De procedure tegen de Rabobank stond voor mondelinge behandeling maar
de zaak is naar de parkeerrol verw ezen aangezien partijen, met machtiging
van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling hebben getroffen ten
aanzien van de opbrengsten van de executie van de hypotheekrechten. Aan
de boedel van Ton Adam Holding BV komt een bedrag toe van € 200.000,-.
Partijen zijn thans doende met de vastlegging van de gemaakte afspraken.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
in het voorgaande zijn de verder te zetten stappen beschreven. De afw ikkeling
zal mede afhangen van de w ijze w aarop de discussie met Rabobank tot een
goed einde zal w orden gebracht.

18-01-2019
2

zoals ook in het faillissement van de gelieerde vennootschap ACI Adam BV
gemeld is er enige onduidelijkheid over de termijn van naheffing door de
Italiaanse belastingdienst. De uitkomst daarvan zal mede bepalend zijn voor
de verdere afw ikkeling van de concernvennootschappen.
Daarnaast zal nog aandacht geschonken moeten w orden aan de discussie met
de aansprakelijkheidsassuradeur met betrekking tot het kennelijkonbehoorlijk-bestuur door de overleden bestuurder.

02-01-2020
3

zoals aangegeven heeft de Rabobank het initiatief genomen om via een
rangregelingsprocedure principiële uitspraken te verkrijgen over de
aanspraken van de boedel en de aanspraken van de bank met betrekking tot
de verkoopopbrengsten van de registergoederen van de ex-echtelieden Adam.

07-01-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is vooralsnog niet met voldoende zekerheid aan te
geven

18-01-2019
2

de uitkomsten van de rangregeling zouden w el eens bepalend kunnen zijn
voor de vorm van de verdere afw ikkeling. Dat geldt dan zow el voor de boedel
van Ton Adam Holding BV als de boedel van ACI Adam BV.

07-01-2021
4

Met de totstandkoming van de minnelijke regeling met de Rabobank is een
belangrijk onderw erp afgesloten. Het enige andere grote onderw erp in dit
faillissement is de aanspraak van de boedel op de nalatenschap van Ton
Adam. De curator heeft een vordering op de nalatenschap. De nalatenschap
is w elisw aar onbeheerd maar heeft een vordering op de verzekeraar die de
nalatenschap in staat zou moeten stellen om een groot deel van de
vordering van de boedel te kunnen voldoen. De curator onderzoekt de
mogelijkheden en zal op korte termijn besluiten nemen en de rechtercommissaris informeren.

01-05-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
1-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

01-05-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

