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mr M. Kooiman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bisesar Holding B.V.

06-06-2019
1

Gegevens onderneming
Bisesar Holding B.V. is opgericht op 7 januari 2013 en gevestigd aan de
Fluitschiplaan 103, 2496 XW te 's-Gravenhage. Statutair gevestigd te
Rotterdam. Kamer van Koophandel nummer 56923058.

06-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten uit het uitoefenen
van een financiële holding.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 83.270,00

€ 112.429,00

€ 700.292,00

2015

€ 83.508,00

€ 240.497,00

€ 559.048,00

2018

€ 0,00

€ -9.379,00

€ 664.506,00

2019

€ 0,00

€ 84,00

€ 664.506,00

2017

€ 8.724,00

€ -13.955,00

€ 664.506,00

Toelichting financiële gegevens

06-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
1) De cijfers van 2015 en 2016 zijn ontleend aan de desbetreffende
jaarrekening. De financiële gegevens van 2017 t/m 2019 zijn nog niet bekend.
De curator heeft deze bij de bestuurder opgevraagd.

06-06-2019
1

2) De curator is nog in afw achting van de financiële gegevens van 2017 t/m
2019. De bestuurder heeft deze ondanks diverse sommaties niet aangeleverd.
De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris maatregelen getroffen.

06-09-2019
2

3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende
verslagperiode verstrekt zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan.

06-12-2019
3

4) De curator heeft financiële gegevens ontvangen van de bestuurder m.b.t.
Bisesar Holding B.V. over de jaren 2017 tot en met 2019. De bovengenoemde
cijfers zijn ontleend aan de kolommenbalans.

06-03-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

06-06-2019
1

Toelichting
Volgens de Kamer van Koophandel zijn er geen personen w erkzaam in de B.V.
Volgens de belastingdienst is er echter sprake van 1 personeelslid.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-06-2019
1

€ 7.251,75

06-09-2019
2

€ 889,40

06-12-2019
3

€ 879,45

05-06-2020
5

€ 871,85

04-09-2020
6

€ 869,55

04-12-2020
7

€ 613,90

22-09-2021
10

Verslagperiode
van
7-5-2019

06-06-2019
1

t/m
5-2-2019
van
7-6-2019

06-09-2019
2

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

06-12-2019
3

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

06-03-2020
4

t/m
5-3-2020
van
6-3-2020

05-06-2020
5

t/m
4-6-2020
van
5-6-2020

04-09-2020
6

t/m
3-9-2020
van
4-9-2020

04-12-2020
7

t/m
3-12-2020
van
4-12-2020

03-03-2021
8

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

02-06-2021
9

t/m
1-6-2021
van
2-6-2021

22-09-2021
10

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-12-2021
11

t/m
21-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 3 min

2

17 uur 12 min

3

8 uur 30 min

4

4 uur 30 min

5

7 uur 12 min

6

8 uur 45 min

7

17 uur 51 min

8

10 uur 42 min

9

13 uur 6 min

10

11 uur 30 min

11

6 uur 54 min

totaal

120 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Bisesar Holding B.V. is de heer R.
Bisesar.

06-06-2019
1

Bisesar Holding B.V. is op haar beurt bestuurder en aandeelhouder van diverse
vennootschappen, zijnde Recrevada B.V., BiZZ Finance & Administration B.V.,
BiZZ Personeelsdiensten B.V., Dicya Finance & Administration B.V.; BiZZ
Machinery & Equipment B.V. Recrevada B.V. is ook failliet verklaard. De curator
is in afw achting van een totaal overzicht van de organisatiestructuur.

1.2 Lopende procedures
1) Er is geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

06-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
1) Volgens de bestuurder is er geen sprake van verzekeringen. Mogelijke
verzekeringen zullen w orden beëindigd door de curator.

06-06-2019
1

1.4 Huur
Het vestigingsadres van Bisesar Holding B.V. is tevens het privé adres van de
bestuurder in Nederland. Huuropzegging is niet van toepassing.

06-06-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
1) Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een crediteur die diensten
had verleend in opdracht van Bisesar Holding B.V. Er w aren diverse
betalingsregelingen overeengekomen, maar die w erden niet nagekomen.
Daarnaast w erden er andere schulden onbetaald gelaten. De activiteiten van
de vennootschappen w aarin w ordt deelgenomen zijn volgens de bestuurder
ook nagenoeg allen gestaakt. Daarbij w as er een geschil met een
medeaandeelhouder en medebestuurder van de vennootschappen w aarin
w ordt deelgenomen, w aardoor er hoge procedurele kosten zijn gemaakt door
Bisesar Holding B.V.

06-06-2019
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.
2) De curator heeft niet alle verzochte informatie van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris
maatregelen getroffen. Na ontvangst van de verzochte informatie, zal het
onderzoek aan de oorzaak van het faillissement kunnen w orden afgerond.

06-09-2019
2

3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende
verslagperiode verstrekt zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan.

06-12-2019
3

4) De curator heeft de financiële gegevens van de bestuurder m.b.t. Bisesar
Holding B.V. over de jaren 2017 tot en met 2019 ontvangen en is
aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Naar
aanleiding van het onderzoek heeft de curator de bestuurder nog om
aanvullende gegevens gevraagd. De curator is in afw achting hiervan.

06-03-2020
4

5) Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator de aanvullende gegevens
niet ontvangen. De curator heeft derhalve haar conclusies getrokken en haar
voorlopige bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en heeft een
schriftelijke reactie gegeven, maar dit heeft niet geleid tot nieuw e inzichten. De
curator is van mening dat het niet voldoen aan de deponeringsplicht en het
voeren van een gebrekkige administratie een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Voor het vervolg w ordt verw ezen naar punt 7.5 "Onbehoorlijk
bestuur".

05-06-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

06-06-2019
1

Toelichting
Volgens de belastingdienst w erden er tot voor kort aangiften loonheffing
ingediend. Vermoedelijk betreft dit aangiften voor de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

06-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-6-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Met machtiging van de rechter-commissaris is de bestuurder zekerheidshalve
ontslagen. Voor een uitkering van het UW V komt de bestuurder niet in
aanmerking. De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn hiermee afgerond.

06-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

06-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

06-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Verkoop auto

€ 7.251,75

totaal

€ 7.251,75

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1) Volgens het RDW staat er één personenauto op naam van Bisesar Holding
B.V. De curator heeft de auto laten taxeren en voert overleg met de
bestuurder over de overname. Van overige bedrijfsmiddelen is volgens de
bestuurder geen sprake.

06-06-2019
1

2) De auto is middels een veiling verkocht voor het bedrag van € 8.250,00. Aan
veilingkosten is een bedrag van € 998,25 in rekening gebracht, w aardoor een
opbrengst van € 7.251,75 voor de boedel resteert.

06-09-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1) Van bodemzaken is de curator niet gebleken.

06-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1)
- Verkoop auto;
- Onderzoek naar andere bedrijfsmiddelen.

06-06-2019
1

2) Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

06-09-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

06-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

06-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Teruggaaf motorrijtuigenbelasting

€ 8,00

totaal

€ 8,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

1) Door Bisesar Holding B.V. w orden aandelen gehouden diverse
vennootschappen zijnde, Recrevada B.V., BiZZ Finance & Administration B.V.,
BiZZ Personeelsdiensten B.V., Dicya Finance & Administration B.V.; BiZZ
Machinery & Equipment B.V. Recrevada B.V. is ook failliet verklaard. De curator
is in afw achting van een totaal overzicht van de organisatiestructuur. De
curator zal onderzoeken of de aandelen enige w aarde vertegenw oordigen.

06-06-2019
1

2) De curator heeft ondanks diverse sommaties hiertoe, niet de verzochte
informatie ontvangen van de bestuurder die benodigd is voor w aardering van
de aandelen. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris
maatregelen getroffen.

06-09-2019
2

3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de stukken met betrekking tot de vennootschappen w aarin Bisesar Holding
B.V. aandelen houdt in de komende verslagperiode zullen w orden aangeleverd
bij de curator. De curator blijft in afw achting hiervan.

06-12-2019
3

4) Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de curator nog geen recente informatie
van de bestuurder ontvangen met betrekking tot de vennootschappen w aarin
Bisesar Holding B.V. aandelen houdt. De bestuurder stelt ermee bezig te zijn.
De curator w acht de ontw ikkelingen nog af.

06-03-2020
4

5) De bestuurder heeft nog immer geen recente informatie verstrekt met
betrekking tot de vennootschappen w aarin Bisesar Holding B.V. aandelen
houdt. De curator verw acht dat deze informatie niet op korte termijn zal
w orden verstrekt.

05-06-2020
5

Uit de ontvangen administratie is gebleken dat er sprake is van een rekeningcourant vordering op de bestuurder. De curator heeft dit schriftelijk kenbaar
gemaakt aan de bestuurder en de bestuurder verzocht de vordering te
voldoen. Hierop heeft de bestuurder schriftelijk verzocht om onderbouw ing van
de hoogte van de vordering, w elke door de curator is verstrekt. De curator is in
afw achting van de reactie van de bestuurder.
6) Informatie met betrekking tot de vennootschappen w aarin Bisesar Holding
B.V. aandelen houdt heeft de curator noch immer niet ontvangen. Uit informatie
van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen actief bestuur w ordt gevoerd.
Tevens heeft een andere aandeelhouder verklaard dat er in deze
vennootschappen ook sprake is van schulden. De curator zal de
vennootschappen uit laten schrijven. Naar verw achting zullen de aandelen van
de vennootschappen geen w aarde hebben.

04-09-2020
6

De bestuurder heeft de rekening-courant vordering nog niet voldaan en heeft
ook niet meer gereageerd nadat de curator de onderbouw ing van de vordering
heeft verstrekt. De curator heeft de bestuurder nog eenmaal in de gelegenheid
gesteld om de vordering te voldoen. Indien de bestuurder niet reageert
overw eegt de curator gerechtelijke stappen te ondernemen.
De advocaat van de bestuurder heeft onlangs gereageerd op de bevindingen
van de curator met betrekking tot de rekening-courant vordering op de
bestuurder en stelt dat er geen sprake is van een vordering, maar van een
schuld van gefailleerde aan de bestuurder. De curator heeft de beoordeling
van het standpunt van de advocaat van de bestuurder onderhanden en zal op
korte termijn schriftelijk reageren op het standpunt van de advocaat van de
bestuurder.

04-12-2020
7

Op de boedelrekening is nog een teruggaaf motorrijtuigenbelasting van de
belastingdienst ontvangen ad € 8,00, w elke nog niet in het verslag w as
vermeld.
De curator heeft het standpunt van de advocaat van de bestuurder
beoordeeld, maar dit heeft voor de curator niet tot nieuw e inzichten geleid. De
curator blijft van mening dat er sprake is van een rekening-courant vordering
op de bestuurder en heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan zijn advocaat.
Deze vordering w ordt meegenomen in het overleg tussen curator en
bestuurder om tot een regeling te komen. Hiervoor w ordt verw ezen naar punt
7.7.

03-03-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
1) Onderzoek naar w aarde aandelen.

06-06-2019
1

2) Idem

06-09-2019
2

5) Incasso rekening-courant vordering bestuurder.

05-06-2020
5

Idem

02-06-2021
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren volgens balans 2019

€ 18.134,00

totaal

€ 18.134,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1) In onderzoek. Recente cijfers zijn bij de curator nog niet bekend en
opgevraagd bij de bestuurder. De curator is in afw achting van deze gegevens.

06-06-2019
1

2) De bestuurder heeft ondanks diverse sommaties de verzochte gegevens
niet aangeleverd. De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris
maatregelen getroffen.

06-09-2019
2

3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende
verslagperiode verstrekt zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan.

06-12-2019
3

4) De curator heeft financiële gegevens van de bestuurder ontvangen m.b.t.
Bisesar Holding B.V. Hieruit blijkt dat er een bedrag van € 18.134 aan
vorderingen op debiteuren op de balans staat. Dit bedrag stond eveneens in
de jaarrekening 2016 vermeld en is in de jaren 2017 tot en met 2019 niet meer
gew ijzigd. De curator heeft bij de bestuurder een openstaande postenlijst
debiteuren opgevraagd die aansluit bij de jaarrekening 2016 en is in
afw achting hiervan. Aan de hand van deze lijst zal de curator nagaan of er nog
sprake is van openstaande vorderingen.

06-03-2020
4

5) De bestuurder heeft tot op heden geen lijst van openstaande vorderingen
verstrekt, w aardoor niet bekend is w elke debiteuren mogelijk kunnen w orden
aangeschreven. De curator laat dit voorlopig rusten en zal dit meenemen in
haar rechtmatigheidsonderzoek.

05-06-2020
5

7) De bestuurder heeft een openstaande postenlijst debiteuren aan de curator
verstrekt. Hieruit blijkt dat het saldo ad € 18.134,00 betrekking heeft op een
dochtermaatschappij van gefailleerde. De curator zal nagaan in hoeverre
incasso van deze vordering mogelijk is.

04-12-2020
7

8) De dochtermaatschappij is niet meer actief en aldus is incasso van de
vordering niet mogelijk.

03-03-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1) Inventarisatie openstaande vorderingen op debiteuren.

06-06-2019
1

2) Idem

06-09-2019
2

7) Onderzoek naar mogelijkheden incasso.

04-12-2020
7

8) Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

03-03-2021
8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.500,00

06-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
1) De Rabobank heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
1) Van een leasecontract is geen sprake meer. Het lopende leasecontract is
door de Rabobank omgezet in een nieuw e financiering.

06-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1) Uit de stukken van de Rabobank blijkt dat de bestuurder zich privé borg
heeft gesteld voor het openstaande bedrag van de financiering.

06-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
1) In onderzoek.

06-06-2019
1

2) Het is niet van separatisten gebleken.

06-09-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1) In onderzoek.

06-06-2019
1

2) Het is niet van eigendomsvoorbehouden gebleken.

06-09-2019
2

5.6 Retentierechten
1) In onderzoek.

06-06-2019
1

2) Het is niet van retentierechten gebleken.

06-09-2019
2

5.7 Reclamerechten
1) In onderzoek.

06-06-2019
1

2) Het is niet van reclamerechten gebleken.

06-09-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1) Inventarisatie overige zekerheden.

06-06-2019
1

2) Geen nadere w erkzaamheden te voorzien.

06-09-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

06-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

06-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

06-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

06-06-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

06-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

06-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

06-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

06-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1) In onderzoek. De administratie is door de curator bij de bestuurder
opgevraagd maar tot op heden nog niet ontvangen.

06-06-2019
1

3) De curator heeft nog immer geen administratie ontvangen. De bestuurder is
echter opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook verschenen. Naar
aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken dat de financiële
gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende verslagperiode verstrekt
zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan.

06-12-2019
3

4) De curator heeft financiële gegevens ontvangen van de bestuurder m.b.t.
Bisesar Holding B.V. over de jaren 2017 tot en met 2019 en is aangevangen
met het onderzoek naar de boekhoudplicht. Naar aanleiding hiervan heeft de
curator nog aanvullende gegevens bij de bestuurder opgevraagd en is in
afw achting hiervan.

06-03-2020
4

5) Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator de aanvullende gegevens
niet ontvangen. De curator heeft derhalve haar conclusies getrokken en haar
voorlopige bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en heeft een
schriftelijke reactie gegeven, maar dit heeft niet geleid tot nieuw e inzichten. De
curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dit w ordt
vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator zal
de bestuurder aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.

05-06-2020
5

7) Momenteel is de curator verw ikkeld in een discussie met de advocaat van de
bestuurder. Van de advocaat is een schriftelijke reactie ontvangen met
betrekking tot het niet voldoen aan de boekhoudplicht door de bestuurder. De
advocaat van de bestuurder heeft aanvullende gegevens verstrekt aan de
curator en is van mening dat hiermee aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft de beoordeling van de reactie van de advocaat onderhanden en
zal op korte termijn schriftelijk reageren op het standpunt van de advocaat van
de bestuurder.

04-12-2020
7

8) Het standpunt van de advocaat van de bestuurder heeft voor de curator
niet tot nieuw e inzichten geleid. De curator blijft van mening dat niet is voldaan
aan de boekhoudplicht en dit w ordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn

03-03-2021
8

van het faillissement. De curator heeft de bestuurder schriftelijk aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort.

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel is sinds de oprichting op 7 januari 2013
enkel de jaarrekening 2015 gedeponeerd, w elke tevens te laat is
gedeponeerd. Hiermee is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

06-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

06-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort
aandelenkapitaal € 1,00. Gezien de hoogte van het bedrag doet de curator
hier geen verder onderzoek naar.

06-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

06-06-2019
1

Toelichting
1) Uit de bevindingen van de curator is gebleken dat niet is voldaan aan de
deponeringsplicht. Daardoor is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator zal nog verder onderzoek doen, zodra de administratie van de
bestuurder is ontvangen. De bevindingen uit het onderzoek zullen na
afronding w orden voorgelegd aan de bestuurder.

Toelichting
2) Doordat er nog geen volledige administratie is ontvangen van de
bestuurder, is het onderzoek op dit onderdeel nog niet afgerond. De curator
heeft in overleg met de rechter-commissaris maatregelen getroffen.

Toelichting
3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende
verslagperiode verstrekt zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan,
w aarna verder onderzoek kan plaatsvinden.

Toelichting
4) De curator heeft financiële gegevens ontvangen van de bestuurder m.b.t.
Bisesar Holding B.V. over de jaren 2017 tot en met 2019 en is aangevangen
met het onderzoek naar de boekhoudplicht. Naar aanleiding hiervan heeft de
curator nog aanvullende gegevens bij de bestuurder opgevraagd en is in
afw achting hiervan.
Ja
Toelichting
5) Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator de aanvullende gegevens

06-09-2019
2

06-12-2019
3

06-03-2020
4

05-06-2020
5

niet ontvangen. De curator heeft derhalve haar conclusies getrokken en haar
voorlopige bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en heeft een
schriftelijke reactie gegeven, maar dit heeft niet geleid tot nieuw e inzichten. De
curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator zal
de bestuurder aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort.
Ja

04-09-2020
6

Toelichting
De curator heeft de bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort en de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid
gesteld om hierop te reageren. De curator overw eegt gerechtelijke stappen te
ondernemen indien de bestuurder niet reageert.
Ja

04-12-2020
7

Toelichting
7) Momenteel is de curator verw ikkeld in een discussie met de advocaat van de
bestuurder. Van de advocaat is een reactie ontvangen met betrekking tot de
aansprakelijkstelling van de bestuurder voor het faillissementstekort. De
advocaat van de bestuurder is van mening dat er geen sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de beoordeling van de reactie van de
advocaat onderhanden en zal op korte termijn schriftelijk reageren op het
standpunt van de advocaat van de bestuurder.
Ja

03-03-2021
8

Toelichting
8) Het standpunt van de advocaat van de bestuurder heeft voor de curator
niet tot nieuw e inzichten geleid. De curator blijft van mening dat er sprake is
van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder schriftelijk aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort. De curator zal de mogelijkheden
inventariseren.
Ja

02-06-2021
9

Toelichting
9) De advocaat van de bestuurder heeft de curator bericht dat de bestuurder
stelt dat er geen sprake is van schending van de boekhoudplicht en
bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens is de bestuurder van mening dat hij een
rekening-courant vordering heeft op gefailleerde en niet andersom. De curator
is voornemens rechtsmaatregelen te treffen om tot een regeling te komen met
de bestuurder. Alvorens de curator een procedure zal starten heeft de
advocaat van de bestuurder verzocht om de bestuurder te laten horen door de
rechter-commissaris. Hiervoor w as een verhoor ingepland op 26 april 2021,
maar deze heeft geen doorgang kunnen vinden in verband met coronaklachten
van de bestuurder. Een nieuw e datum zal w orden ingepland. De curator w acht
de verdere ontw ikkelingen af.
Ja
Toelichting
De bestuurder is gehoord door de rechter-commissaris. De bestuurder heeft
het standpunt ingenomen dat is voldaan aan de boekhoudplicht. De
bestuurder handhaaft zijn stelling dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur niet
de oorzaak is van het faillissement en dat er een alternatieve oorzaak is.
Tevens handhaaft de bestuurder zijn stelling dat hij een rekening-courant
vordering op gefailleerde heeft in plaats van andersom. De rechter-commissaris

22-09-2021
10

heeft de bestuurder de gelegenheid gegeven om binnen enkele w eken diverse
stukken aan te leveren w aaruit het door hem gestelde moet blijken. De curator
is in afw achting hiervan, w aarna beoordeling door de curator zal plaatsvinden.
Ja
Toelichting
De curator heeft diverse stukken van de bestuurder ontvangen en deze
beoordeeld. Hieruit is gebleken dat er nog enkele stukken ontbreken. Tevens
is de curator van mening dat uit de aangeleverde stukken niet blijkt dat aan
de administratieplicht is voldaan en dat er sprake is van een rekeningcourant vordering van de bestuurder op gefailleerde. De curator heeft haar
bevindingen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar gemaakt en de
bestuurder de gelegenheid gegeven om hierop te reageren. De curator is in
afw achting hiervan.

7.6 Paulianeus handelen

22-12-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1) In onderzoek.
In onderzoek

06-06-2019
1

06-09-2019
2

Toelichting
2) Doordat er nog geen volledige administratie is ontvangen van de
bestuurder, is het onderzoek op dit onderdeel nog niet afgerond. De curator
heeft in overleg met de rechter-commissaris maatregelen getroffen.
In onderzoek

06-12-2019
3

Toelichting
3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Naar aanleiding van dit verhoor is met de bestuurder afgesproken
dat de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. de komende
verslagperiode verstrekt zullen w orden. De curator blijft in afw achting hiervan,
w aarna verder onderzoek kan plaatsvinden.
In onderzoek

06-03-2020
4

Toelichting
4) De curator heeft financiële gegevens ontvangen van de bestuurder m.b.t.
Bisesar Holding B.V. over de jaren 2017 tot en met 2019 en is aangevangen
met het onderzoek naar de boekhoudplicht. Naar aanleiding hiervan heeft de
curator nog aanvullende gegevens bij de bestuurder opgevraagd en is in
afw achting hiervan.
Nee

05-06-2020
5

Toelichting
5) Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator geen aanvullende gegevens
ontvangen. Uit de reeds aan de curator verstrekte gegevens is niet van
paulianeus handelen gebleken.
Nee

04-12-2020
7

Toelichting
7) Door de advocaat van de bestuurder zijn aanvullende gegevens verstrekt.
Naar aanleiding hiervan is de curator niet tot nieuw e inzichten gekomen. Er is
niet van paulianeus handelen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1) In onderzoek.

06-06-2019
1

2) Doordat er nog geen volledige administratie is ontvangen van de
bestuurder, is het onderzoek op dit onderdeel nog niet afgerond. De curator
heeft in overleg met de rechter-commissaris maatregelen getroffen.

06-09-2019
2

3) De bestuurder is opgeroepen voor faillissementsverhoor en is daar ook
verschenen. Met de bestuurder is afgesproken dat hij de administratie van
Bisesar Holding B.V. aan zal leveren in de komende verslagperiode en tevens

06-12-2019
3

de stukken met betrekking tot de vennootschappen w aarin Bisesar Holding
B.V. aandelen houdt. Zodra de gegevens zijn ontvangen kan het onderzoek
w orden voortgezet.
4) De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek nu de
bestuurder de financiële gegevens m.b.t. Bisesar Holding B.V. heeft
aangeleverd. Om het onderzoek af te kunnen ronden heeft de curator nog
enkele aanvullende gegevens bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder
heeft toegezegd dit op korte termijn aan te leveren en de curator blijft in
afw achting hiervan. De stukken m.b.t. de vennootschappen heeft de curator
nog niet ontvangen en zal hier nogmaals bij de bestuurder op aandringen.

06-03-2020
4

5) Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator de aanvullende gegevens
niet ontvangen. De curator heeft derhalve haar conclusies getrokken en haar
voorlopige bevindingen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder. De
reactie van de bestuurder heeft niet geleid tot nieuw e inzichten. De curator is
van mening dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling van de
bestuurder en zal de bestuurder aansprakelijk stellen voor het
faillissementstekort.

05-06-2020
5

De curator heeft de bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort en de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid
gesteld om hierop te reageren. De curator overw eegt gerechtelijke stappen te
ondernemen indien de bestuurder niet reageert.

04-09-2020
6

7) De advocaat van de bestuurder heeft gereageerd op de bevindingen van de
curator en stelt zich op het standpunt dat is voldaan aan de boekhoudplicht en
dat van onbehoorlijk bestuur geen sprake is. De curator heeft de beoordeling
van de standpunten van de advocaat onderhanden en zal op korte termijn
schriftelijk hierop reageren. De discussie met de advocaat van de bestuurder
hoopt de curator in de volgende verslagperiode af te kunnen ronden.

04-12-2020
7

8) Het standpunt van de advocaat van de bestuurder heeft voor de curator
niet tot nieuw e inzichten geleid. De curator blijft van mening dat niet is voldaan
aan de boekhoudplicht en dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Op grond
hiervan heeft de curator de bestuurder schriftelijk aansprakelijk gesteld voor
het faillissementstekort. De curator zal de mogelijkheden inventariseren.

03-03-2021
8

9) Tussen de curator en de advocaat van de bestuurder loopt de discussie met
betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder. Tot op heden
heeft de curator geen minnelijke regeling kunnen treffen met de bestuurder.
Voordat verdere rechtsmaatregelen zullen w orden genomen zal de bestuurder
eerst w orden gehoord door de rechter-commissaris. Aangezien het eerste
verhoor geen doorgang heeft kunnen vinden is de curator nu in afw achting van
een nieuw e datum voor het verhoor.

02-06-2021
9

De bestuurder is gehoord door de rechter-commissaris. De bestuurder is nog
eenmaal in de gelegenheid gesteld om binnen enkele w eken diverse stukken
aan te leveren w aaruit het door hem gestelde moet blijken. De curator is in
afw achting hiervan. Na ontvangst van de stukken zal verdere beoordeling van
hetgeen de bestuurder heeft gesteld plaatsvinden.

22-09-2021
10

De bestuurder heeft diverse stukken aangeleverd en de curator heeft deze
beoordeeld. Deze beoordeling heeft voor de curator niet geleid tot andere
inzichten. De curator blijft bij haar standpunt dat niet aan de
administratieplicht is voldaan en dat er sprake is van een rekening-courant
vordering op de bestuurder. De bestuurder is hiervan schriftelijk op de

22-12-2021
11

hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De
curator is in afw achting van de reactie van de bestuurder.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1) Onderzoek naar administratie.

06-06-2019
1

2) Idem

06-09-2019
2

4) Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

06-03-2020
4

5) Afronden bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder.

05-06-2020
5

6) Idem.

04-09-2020
6

7)
- Afronden discussie met advocaat van bestuurder;
- Afw ikkelen rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2020
7

8) Inventariseren mogelijkheden inzake vordering op bestuurder

03-03-2021
8

9)
- Verhoor bestuurder door rechter-commissaris;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder n.a.v. verhoor.

02-06-2021
9

- Beoordeling aan te leveren stukken door bestuurder;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder n.a.v.
beoordeling.

22-09-2021
10

- Afronden discussie met bestuurder inzake bevindingen
rechtmatigheidsonderzoek;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder.

22-12-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.326,00

06-06-2019
1

€ 6.691,00

06-12-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

06-06-2019
1

4

06-09-2019
2

5

02-06-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.120,76

06-06-2019
1

€ 92.037,13

06-09-2019
2

€ 92.170,91

02-06-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1) Nog niet te overzien.

06-06-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1) Inventarisatie crediteuren.

06-06-2019
1

2) Idem.

06-09-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

06-06-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

06-06-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

06-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

06-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1)
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Verkoop auto;
- Onderzoek w aarde aandelen;
- Afw ikkeling dochtervennootschappen;
- Onderzoek naar overige bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek rechtsposities crediteuren;
- Onderzoek naar administratie (rechtmatigheidsonderzoek);
- Inventarisatie crediteuren.

06-06-2019
1

- Onderzoek w aarde aandelen;
- Afw ikkeling dochtervennootschappen;
- Onderzoek naar overige bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek naar administratie (rechtmatigheidsonderzoek);
- Inventarisatie crediteuren.

06-09-2019
2

3) Idem.

06-12-2019
3

- Onderzoek w aarde aandelen;
- Afw ikkeling dochtervennootschappen;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Afronden onderzoek naar administratie (rechtmatigheidsonderzoek);
- Inventarisatie crediteuren.

06-03-2020
4

- Onderzoek w aarde aandelen;
- Afw ikkeling dochtervennootschappen;
- Incasso rekening-courant vordering op bestuurder;
- Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren;
- Afronden bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

05-06-2020
5

- Afw ikkeling dochtervennootschappen;
- Incasso rekening-courant vordering op bestuurder;
- Afronden bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

04-09-2020
6

- Onderzoek mogelijkheid incasso vordering debiteur;
- Incasso rekening-courant vordering op bestuurder;
- Afronden discussie rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

04-12-2020
7

- Inventariseren mogelijkheden vordering op bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

03-03-2021
8

- Verhoor bestuurder door rechter-comissaris;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder n.a.v. verhoor;
- Inventarisatie crediteuren.

02-06-2021
9

- Beoordeling aan te leveren stukken door bestuurder;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder n.a.v.
beoordeling;
- Inventarisatie crediteuren.

22-09-2021
10

- Afronden discussie met bestuurder inzake bevindingen
rechtmatigheidsonderzoek;
- Het mogelijk treffen van rechtsmaatregelen tegen bestuurder;
- Inventarisatie crediteuren.

22-12-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1) Nog niet te overzien.

06-06-2019
1

2) Idem.

06-09-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

22-12-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie bij Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

06-06-2019
1

