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Algemene gegevens
Naam onderneming
Adminet b.v.

28-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adminet b.v.,
statutair gevestigd te Druten, feitelijk gevestigd te Appeltern aan (6629 AT)
Van der Capellenstraat 36, K.v.K. 09191404

28-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Financiele holding en administratiekantoor

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ -34.314,00

€ -135.125,00

2017

€ 0,00

€ -10.023,00

€ -95.256,00

2016

€ 0,00

€ -60.105,00

€ -79.484,00

2015

€ 0,00

€ 0,00

€ -66.434,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

28-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

28-03-2019
1

€ 0,00

28-06-2019
2

€ 0,00

10-10-2019
3

€ 0,00

15-01-2020
4

Verslagperiode
van
5-3-2019

28-03-2019
1

t/m
28-3-2019
van
29-3-2019

28-06-2019
2

t/m
29-6-2019
van
30-6-2019

10-10-2019
3

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

15-01-2020
4

t/m
15-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 48 min

2

3 uur 57 min

3

6 uur 12 min

4

3 uur 14 min

totaal

19 uur 11 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren in dit derde verslag zijn met name administratieve; curator
heeft de rekening courant verhouding tussen bestuurder en vennootschap
onderzocht en zijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de bestuurder.
Bestuurder zal met curator op 21 oktober 2019 een bespreking hebben w aarin
bestuurder een nadere toelichting c.q reactie zal geven, zow el op de w ijze van
administreren als op de bevindingen van de curator.

10-10-2019
3

In dit faillissement is niet veel tijd besteed. De bestuurder zou nadere
gegevens aanleveren en deed dat uiteindelijk op 12-1-2020. Deze gegevens
zijn bestudeerd en daaraan is de tijd met name besteed. Er staat thans een
nieuw e afspraak op til. De nadere gegevens leiden niet tot volstrekte
duidelijkheid. Een toelichting is nodig.

15-01-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder van Adminet is de heer W .H.M. Heijmans. De
onderneming ligt al jaren feitelijk stil en is geheel leeg zodat w at er de
organisatie van de onderneming betreft betreft w einig te melden is. De
onderneming w as feitelijk een houdstermaatschappij en fungeerde als
bestuurder/aandeelhouder voor de w erkmaatschappij Finbizz b.v. (ook
gefailleerd: 05/19/97).

28-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

28-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen aangetroffen.

28-03-2019
1

1.4 Huur
Er is geen huurovereenkomst aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement

28-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. De onderneming ligt
feitelijk al sinds eind 2012 - begin 2013 stil aldus de bestuurder. Daar ligt ook
de oorzaak van het faillissement, aldus de bestuurder.
De gefailleerde onderneming w as bestuurder / aandeelhouder van Finbizz b.v.
en het oorspronkelijke adminstratiekantoor van heer Heijmans. Ter uitbreiding
van activiteiten is later een tw eede vennootschap opgericht (Finbizz), w elke
onderneming in 2011 een overname gedaan heeft van een bestaand
administratiekantoor. Dat bleek volgens de bestuurder een kat in de zak te
zijn. De financiering van deze overname w erd betrokken van een alstoen
bevriende relatie. Er w as veel onderhanden w erk w at klaarblijkelijk niet
gefactureerd kon w orden. De onderneming kw am daardoor onvoldoende tot
groei en daarmee kw am de bedrijfsvoering onder (financiële) druk te staan.
In 2012 w erd daarom besloten de portefeuille en het personeel (6 of 7
mensen) uit Finbizz overgedragen aan een derde. Ook de goodw ill,
klantenbestand en kantoorinventaris van Adminet w erd overgedragen. Door
een kleine uitloop van de overname lag de onderneming vanaf begin 2013
feitelijk stil.
Vanaf 2014 is de bestuurder zelf, de gefailleerde onderneming Adminet
alsmede Finbizz b.v. verw ikkeld in een procedure met de oorspronkelijk
financier uit 2011. In 2016 is het tot een procedure gekomen en inmiddels is er
vonnis w aarin de vennootschappen zijn veroordeeld tot terugbetaling van de
lening. Door de ondernemingen is geen verw eer gevoerd omdat daarvoor geen
geld w as. Ook de bestuurder w erd aangesproken en w el w egens op
onbehoorlijk bestuur. Deze vordering is afgew ezen.
Op de vraag w aarom er niet eerder een faillissement is aangevraagd
antw oordde de bestuurder dat hij dan mogelijk problemen zou kunnen krijgen
in de toekomst als hij in de financiële dienstverlening w ilde blijven w erken.
Daarnaast heeft hij gepoogd in minnelijk overleg met crediteuren tot een
oplossing te komen omdat een faillissement niet w erd gezien als een nette
afw ikkeling.
Uiteindelijk is na jaren toch besloten het faillissement aan te vragen.

28-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

28-03-2019
1

Toelichting
Er w as niemand in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

28-03-2019
1

Toelichting
Er w as niemand in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie.

28-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Omdat er geen zaken zijn aangetroffen is dit niet van toepassing.

28-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

28-03-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er is geen voorraad of OHW aangetroffen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

28-03-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Deelneming Finbizz
rekening courant
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er is een deelneming in Finbizz b.v. aangetroffen. Aangezien deze ook is
gefailleerd (en leeg) is deze w aardeloos.

28-03-2019
1

De rekening courant verhouding met de bestuurder is onderzocht en deze
w ordt thans te berde gebracht. Het zou kunnen dat deze alsnog tot een actief
verw ordt indien boekingen uit het verleden onjuist blijken te zijn gew eest.
Daarover w ordt op 21-10-2019 gesproken met de bestuurder.

10-10-2019
3

De bestuurder heeft de afspraak op 21 oktober 2019 afgezegd. De reden
w as dat nog niet alle onderliggende betalingen (bankafschriften) aanw ezig
w aren. Bestuurder zou daarop afschriften bij de bank opvragen en oude
eigen afschriften opzoeken. Uiteindelijk zijn de stukken, na herhaald rappèl,
ontvangen op 12-01-2020.
Curator heeft de stukken doorgenomen maar zonder een nadere uitleg van
de bestuurder blijft duidelijkheid achterw ege. Ten tijde van de opmaak van
dit verslag stemmen partijen de data af om een nieuw e afspraak te maken.

15-01-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie

28-03-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
Er is w elisw aar een debiteurenlijst overgelegd maar deze stamt uit 2012 en is
daarmee hoogstw aarschijnlijk niet inbaar w egens verjaring.

28-03-2019
1

Curator beschouw t de vorderingen als oninbaar nu geen stukken aanw ezig
zijn w aaruit blijkt dat de verjaring is gestuit.

28-06-2019
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie

28-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

28-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank diende nog geen vordering in.

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

28-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aangetroffen.

28-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen zaken aangetroffen w aarop een dergelijk recht zou kunnen
rusten.

28-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet aangetroffen.

28-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet aangetroffen.

28-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

28-03-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie.

28-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

28-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie.

28-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

28-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

28-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding aangetroffen en er zijn diverse stukken digitaal
aangeleverd. Curator acht aan de boekhoudplicht voldaan. Inhoudelijk zal
curator de boekhouding nalopen.

28-03-2019
1

Gelet op al hetgeen is opgevraagd en verkregen concludeert curator dat aan
de boekhoudplicht is voldaan.

10-10-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn zonder uitzondering tijdig opgemaakt en gedeponeerd.

28-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is slechts een samenstellingsverklaring aangetroffen.

28-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ieder recht terzake is inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Hieraan dient de curator nog te beginnen. Overigens dient te w orden
opgemerkt dat rechtbank Gelderland een procedure van een crediteur tegen
de bestuurder met als grond de Beklamelnorm, heeft afgew ezen.

Toelichting
Curator w erd door de advocaat van de crediteur die de procedure
bestuurdersaansprakelijkheid heeft gevoerd benaderd. Deze overlegde de
curator een rapport van een accountant w aarin de rekening courantvordering
van de bestuurder en het verloop van de vordering is onderzocht. Deze stelt
zich op het standpunt dat er sprake zou zijn van een vordering op bestuurder
in prive in plaats van een schuld van Adminet aan Finbizz. Curator zal de
stukken bestuderen en zonodig een bespreking arrangeren met de advocaat,
die daarom overigens ook heeft verzocht.

28-03-2019
1

28-06-2019
2

Curator heeft de bestuurder ook verzocht om bew ijsstukken te overleggen van
het verloop van de rekening courant. Deze zijn inmiddels aangeleverd maar
ten tijde van de opmaak van dit verslag nog niet uitvoerig bestudeerd.

Toelichting
Het onderzoek is nagenoeg afgerond. Op 21 oktober 2019 zal curator met de
bestuurder een gesprek hebben over de w ijze van administreren en de
opmaak van de jaarstukken. Na dit gesprek zal curator een definitief standpunt
innemen.

Toelichting
Omdat de afspraak op 21 oktober 2019 niet doorging zal het definitieve
standpunt nog dienen te w orden ingenomen nadat een nieuw e afspraak is
gemaakt en de zaak is besproken.

10-10-2019
3

15-01-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Hieraan dient de curator nog te beginnen.
In onderzoek

28-03-2019
1

10-10-2019
3

Toelichting
Het onderzoek pauliana is feitelijk gelijk gevoerd met het onderzoek naar de
rekening courant en bestuurdersaansprakelijkheid. Dit bevindt zich aldus in
een eindstadium. Vooralsnog kan de curator nog geen uitspraken doen over
eventueel paulianeus handelen.
In onderzoek

15-01-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn voor of na de faillietverklaring vooralsnog geen onregelmatigheden
geconstateerd.

28-03-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
3 uur en 32 minuten; opmaak verslag, doornemen van de noodzakelijke
financiële gegevens.

28-03-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

28-03-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 94.330,00

28-03-2019
1

Toelichting
Door de fiscus zijn vorderingen ingediend terzake omzetbelasting,
loonbelasting en vennootschapsbelasting over 2011 en 2012, vermeerderd
met rente.
€ 94.330,00

28-06-2019
2

Toelichting
Er is geen verandering opgetreden in de vordering van de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft geen vordering ingediend (hetgeen ook niet w ordt verw acht).

28-03-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

28-03-2019
1

Toelichting
Er w erd een crediteurenlijst overgelegd w aarbij van de 18 crediteuren er maar
één als nog lopende crediteur w erd aangemerkt. De rest van de crediteuren
schijnen zich de afgelopen 5 jaar niet te hebben gemeld w aardoor deze
vorderingen zouden zijn verjaard. De bestuurder heeft in privé met de
crediteur een afbetalingsregeling getroffen. Voor zover curator thans kan
overzien bestond daartoe overigens geen rechtsplicht. Deze crediteur heeft
overigens nog geen vordering ingediend.
Daarnaast zal zich ongetw ijfeld de oorspronkelijke financier uit 2011 melden
die na verkregen vonnis een vordering heeft van €100.000,-.
1

28-06-2019
2

Toelichting
De financier die vonnis verkreeg heeft zich inmiddels gemeld.
2

10-10-2019
3

Toelichting
De vordering van de gefailleerde dochteronderneming Finbizz b.v. , zoals blijkt
uit de jaarrekeningen, is thans opgenomen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

28-03-2019
1

Toelichting
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld.
€ 100.000,00

28-06-2019
2

€ 173.416,00

10-10-2019
3

Toelichting
De vordering van de gefailleerde dochteronderneming Finbizz b.v. , zoals blijkt
uit de jaarrekeningen, is thans opgenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Aangezien er geen boedelactief is en ook niet w ordt verw acht light een
opheffing bij gebrek aan baten voor de hand.

28-03-2019
1

Aangezien er geen boedelactief is en ook niet w ordt verw acht light een
opheffing bij gebrek aan baten voor de hand.

28-06-2019
2

Aangezien er geen boedelactief is en ook niet w ordt verw acht ligt een
opheffing bij gebrek aan baten voor de hand.

10-10-2019
3

Aangezien er geen boedelactief is en ook niet w ordt verw acht ligt een
opheffing bij gebrek aan baten voor de hand.

15-01-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
21 minuten: correspondentie crediteur

28-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

28-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie.

28-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal de postblokkade afw achten of zich crediteuren melden. De
bekende crediteuren w aarmee tot faillissementsdatum contact w erd
onderhouden zijn verzocht hun vorderingen in te dienen.

28-03-2019
1

Curator zal verder de boekhouding doornemen en de onderzoeken pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid oppakken.
Curator heeft de rekening courant tussen Adminet en de bestuurder in kaart
gebracht, mede naar aanleiding van de stukken van de advocaat van de
geldlener. Deze stelt dat de rekening courantpositie niet is zoals deze zou
moeten zijn. Dit w erd gemeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.
Curator heeft na onderzoek diverse vragen gesteld aan de bestuurder en
verzocht om nadere duidelijkheid en overlegging van bew ijsstukken. Hierover
zal curator met de bestuurder op 21 oktober 2019 een bespreking hebben.

10-10-2019
3

Nadien zal curator een definitief standpunt innemen, zow el over
bestuurdersaansprakelijkheid als over de vraag of de vennootschap nog een
vordering heeft op de bestuurder.
Door de bestuurder is de afspraak van 21-10-2019 afgezegd omdat er nog
meer stukken nodig bleken - met name bankafschriften die de mutaties
ondersteunden. Deze w aren niet tijdig voorhanden en zijn opgevraagd bij de
bank en opgezocht uit het archief. Op 12-1-2020 zijn de stukken ontvangen.
Een nieuw e afspraak zal op korte termijn w orden gemaakt zodat duidelijk
w ordt of de vennootschap mogelijk nog een vordering op de bestuurder
heeft of niet. tevens zal het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid en
pauliana kunnen w orden afgerond.

15-01-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Aangezien de vennootschap leeg is zal de curator met name focussen op
administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana. W orden geen
onregelmatigheden aangetroffen dan ligt een opheffing na het tw eede verslag
in de lijn der verw achting.

28-03-2019
1

Curator gaat nog niet over tot opheffing gelet op het uitdrukkelijke verzoek
van de crediteur om de rekening courant vordering te controleren. De komende
periode zal dit naast de onderzoeken bestuurdersaansprakelijkheid en
pauliana w orden onderzocht. Op zijn vroegst zal aldus over 3 maanden aan
afw ikkeling kunnen w orden gedacht.

28-06-2019
2

Curator zal na het gesprek met de bestuurder op 21-10-2019 pas duidelijkheid
hebben over de termijn van afw ikkeling.

10-10-2019
3

Curator hoop de komende periode duidelijkheid te krijgen over de termijn van
afw ikkeling.

15-01-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-01-2020
4

