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Algemene gegevens
Naam onderneming
Secusw iss BV

20-02-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Secusw iss BV
('Secusw iss'), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67187560, kantoorhoudende aan de Herengracht
124 te (1015 BT) Amsterdam.

20-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Secusw iss exploiteert een onderneming die w oningbeveiligingssystemen in
een abonnementsvorm aan particulieren aanbiedt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 72.465,00

€ -211.626,00

€ 134.821,00

2018

€ 61.289,00

€ -943.414,00

€ 19.124,00

Toelichting financiële gegevens

20-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens betreffende Secusw iss bij de
boekhouder van Secusw iss opgevraagd maar heeft deze nog niet mogen
ontvangen.

20-02-2020
1

De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de door de
boekhouder van Secusw iss aangeleverde stukken.

20-05-2020
2

Secusw iss is in november 2016 opgericht, w aardoor de curator het niet
opportuun acht de cijfers over het boekjaar 2016 separaat op te nemen.
Verder is het faillissement van Secusw iss in januari 2020 uitgesproken. De
jaarrekening over het boekjaar 2019 w as ten tijde van het faillissement nog
niet opgemaakt. De curator heeft de boekhouder verzocht desondanks
financiële stukken betreffende het boekjaar 2019 te overleggen. De curator is
nog in afw achting van deze stukken.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

20-02-2020
1

Toelichting
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat er
gemiddeld 3 personeelsleden (3 fte) bij Secusw iss w erkzaam w aren.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
21-1-2020

20-02-2020
1

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-05-2020
2

t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 24 min

2

28 uur 18 min

totaal

43 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige
w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan contact met het bestuur van
Secusw iss over administratie, crediteuren, debiteuren en een lopende
procedure en met de rechtbank en w ederpartij over de lopende procedure.

20-02-2020
1

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige
w erkzaamheden voornamelijk tijd besteed aan het voeren van overleg over
en het doen van onderzoek naar de mogelijke w aarde van de
w oningbeveiligingssystemen en het voeren van correspondentie over en het
doen van onderzoek naar (de omvang en het verrekenen van) de vordering
op de enig aandeelhouder van Secusw iss.

20-05-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Secusw iss is bij akte van oprichting van 1 november 2016 opgericht. Sinds de
oprichting is Hemmeland Investments BV enig bestuurder/aandeelhouder van
Secusw iss.

20-02-2020
1

Enig bestuurder van Hemmeland Investments BV is Meynald BV. Hemmeland
Investments BV heeft verschillende aandeelhouders. Enig
bestuurder/aandeelhouder van Meynald BV is de heer M.J. (Meynald)
W eerman.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend, w as Secusw iss op datum faillissement bij
één lopende procedure betrokken. In deze procedure w ordt gevorderd dat
Secusw iss w ordt veroordeeld tot betaling van een geldsom. Secusw iss heeft in
die procedure ook een eis in reconventie ingesteld. De curator heeft aan de
rechtbank en w ederpartij aangegeven de procedure in conventie en in
reconventie niet w ensen voort te zetten, althans over te nemen.

20-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat
Secusw iss op datum faillissement geen lopende verzekeringen had. Het is de
curator (vooralsnog) ook niet van lopende verzekeringen gebleken.

20-02-2020
1

1.4 Huur
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat
Secusw iss op datum faillissement geen lopende huurovereenkomst (meer)
had. Het is de curator (vooralsnog) ook niet van een lopende
huurovereenkomst gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

20-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator het volgende verklaard.

20-02-2020
1

Secusw iss bood w oningbeveiligingssystemen in een abonnementsvorm aan.
Secusw iss moest de systemen hierom voorfinancieren en behoorlijke
investeringen doen, w elke investeringen pas op langere termijn zouden
kunnen w orden terugverdiend. Secusw iss is zich hiervan onvoldoende bew ust
gew eest en is met te w einig kapitaal begonnen. Secusw iss heeft vervolgens
getracht investeerders te vinden, maar is daarin niet geslaagd.
Nu de curator (nog) niet over de (volledige) administratie beschikt, heeft zij de
door het bestuur gepretendeerde oorzaak van het faillissement (nog) niet
kunnen beoordelen. De oorzaken van het faillissement zullen door de curator
nader w orden onderzocht in het kader van het uit te voeren
rechtmatigheidsonderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-02-2020
1

Toelichting
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat op datum
faillissement geen personeelsleden bij Secusw iss w erkzaam w aren. Tot op
heden hebben zich ook geen personeelsleden gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

20-02-2020
1

Toelichting
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat in het
jaar voorafgaand aan het faillissement drie w erknemers (3 fte) bij Secusw iss
w erkzaam w aren.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan en heeft
overleg met het UW V gevoerd.

3. Activa

20-02-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat
Secusw iss geen onroerende zaken in eigendom heeft. Voor zover de curator
heeft kunnen nagaan, is dit correct en zijn er geen onroerende zaken in
eigendom van Secusw iss.

20-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft in het kadaster gekeken of er onroerende zaken in eigendom
van Secusw iss zijn en heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan.

20-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat
Secusw iss niet over bedrijfsmiddelen beschikt.

20-02-2020
1

Secusw iss bood w oningbeveiligingssystemen in een abonnementsvorm aan.
Secusw iss bedong hierbij een eigendomsvoorbehoud in haar algemene
voorw aarden, w aardoor de w oningbeveiligingssystemen (ook na installatie)
nog haar eigendom zijn. Onderzoek heeft uitgew ezen dat het demonteren en
ophalen van de alarmsystemen niet lucratief zal zijn. Het demonteren van de
systemen dient door een deskundige te w orden gedaan en duurt ongeveer
vier uur per systeem. De verw achtte opbrengst bij verkoop van de
tw eedehands beveiligingssystemen w eegt tegen de kosten verbonden aan
het demonteren en ophalen van de beveiligingssystemen niet op.

20-05-2020
2

Secusw iss hield geen voorraad aan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan.

20-02-2020
1

De curator heeft met het bestuur van Secusw iss over de w aarde van de
w oningsbeveiligingssystemen en de kosten voor het demonteren en ophalen
daarvan gecorrespondeerd. Daarnaast heeft de curator onderzoek naar de
w aarde van de beveiligingssystemen gedaan.

20-05-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover de curator kan nagaan is er geen voorraad en/of onderhanden
w erk bekend.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

20-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan.

20-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft in onderzoek in hoeverre sprake van andere activa is.

20-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan en voert
momenteel een onderzoek uit.

20-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat er
mogelijk nog enkele debiteuren zijn. De curator heeft dit momenteel in
onderzoek.

20-02-2020
1

Een aantal abonnementshouders heeft gedurende een aantal maanden de
abonnementskosten niet voldaan. De abonnementshouders hebben de
betaling gestorneerd omdat zij met de service ontevreden w aren. Het
servicecentrum van Secusw iss w as op dat moment niet meer bereikbaar,
w aardoor een deel van de abonnementshouders van het
w oningbeveiligingssysteem geen gebruik konden maken. De curator acht het
niet redelijk deze abonnementskosten alsnog te verhalen.

20-05-2020
2

Verder zijn gedurende een aantal maanden de abonnementskosten door de
enig aandeelhouder van Secusw iss in plaats van door Secusw iss
geïncasseerd. Secusw iss heeft derhalve een vordering op haar
aandeelhouder. De aandeelhouder stelt ook een vordering op Secusw iss te
hebben en stelt deze vorderingen met elkaar te kunnen verrekenen. De
curator heeft een en ander nog in onderzoek.
Voor het overige zijn er bij de curator geen debiteuren bekend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan en voert
momenteel een onderzoek uit.

20-02-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan, overleg gevoerd en gecorrespondeerd.

20-05-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Secusw iss hield op datum faillissement geen (eigen) bankrekening aan.

20-02-2020
1

5.2 Leasecontracten
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van
gebondenheid aan een leasecontract geen sprake is. Het is de curator
vooralsnog ook niet van gebondenheid aan een leasecontract gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

20-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van
zekerheden geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van
zekerheden gebleken.

20-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van (een
crediteur met) een separatistenpositie geen sprake is. Het is de curator
vooralsnog ook niet van (een crediteur met) een separatistenpositie gebleken.

20-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van (een
crediteur met eigendomsvoorbehoud) geen sprake is. Het is de curator
vooralsnog ook niet van (een crediteur met) eigendomsvoorbehoud gebleken.

20-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van (een
crediteur met) een retentierecht geen sprake is. Het is de curator vooralsnog
ook niet van (een crediteur met) een retentierecht gebleken.

20-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat van (een
crediteur met) een reclamerecht geen sprake is. Het is de curator vooralsnog
ook niet van (een crediteur met) een reclamerecht gebleken.

20-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

20-02-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft navraag bij het bestuur van Secusw iss gedaan.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

20-02-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. Het bestuur van Secusw iss heeft verklaard dat Secusw iss
niet beschikt over bedrijfsmiddelen, een voorraad of onderhanden w erk.
Bovendien heeft Secusw iss een slechte reputatie doordat zij al enige tijd voor
datum faillissement haar serviceverlening heeft gestaakt.

20-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

20-02-2020
1

Het bestuur van Secusw iss heeft tegenover de curator verklaard dat een
adequate boekhouding is bijgehouden. De curator heeft de (financiële)
administratie bij het bestuur en de boekhouder van Secusw iss opgevraagd
maar heeft deze nog niet mogen ontvangen.

20-02-2020
1

De curator heeft van de boekhouder van Secusw iss administratie betreffende
de afgelopen drie jaren ontvangen. De curator heeft enkele aanvullende
stukken opgevraagd. De curator is nog in afw achting van deze stukken.

20-05-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018 zijn gedeponeerd.

20-02-2020
1

Secusw iss is in november 2016 opgericht. Om deze reden is over het
boekjaar 2016 niet separaat een jaarrekening opgemaakt en gedeponeerd.
Verder is het faillissement van Secusw iss in januari 2020 uitgesproken. De
jaarrekening over het boekjaar 2019 w as ten tijde van het faillissement nog
niet opgemaakt.

20-05-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W aarschijnlijk is een goedkeurende accountantsverklaring niet vereist.

20-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is het geplaatst en
gestort kapitaal EUR 1,00. De curator heeft dit nog nader in onderzoek.

20-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader zal w orden onderzocht of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

20-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader zal w orden onderzocht of van paulianeus handelen sprake is.

20-02-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

20-02-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur van Secusw iss gesproken en
gecorrespondeerd en heeft het bestuur en de boekhouder om administratie
verzocht.

20-02-2020
1

De curator heeft contact met het bestuur en de boekhouder van Secusw iss
gehad, heeft de overgelegde administratie bestudeerd en heeft de
transactieoverzichten bestudeerd.

20-05-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behouden het salaris van de curator zijn vooralsnog geen boedelvorderingen
bekend.

20-05-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 56.356,00

20-02-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen uit hoofde van omzetbelasting,
loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
€ 56.793,00

20-05-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

20-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben zes concurrente crediteuren zich gemeld. Met een van
deze crediteuren liep op datum faillissement een gerechtelijke procedure. Zie
ook 9.1-9.4.
18
Toelichting
Inmiddels hebben 18 crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-05-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 71.194,95

20-02-2020
1

€ 564.394,16

20-05-2020
2

Toelichting
Een van de crediteuren heeft een vordering van EUR 455.666,63, w aarvan
het merendeel bestaat uit openstaande leningen. Deze vordering beslaat het
grootste gedeelte van de totale schuldenlast.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren, plaatsen en bevestigen van crediteuren.

20-02-2020
1

De curator heeft ingediende vorderingen beoordeeld, met crediteuren
gecorrespondeerd en onderzoek gedaan in verband met een beroep op
verrekening door de enig aandeelhouder van Secusw iss.

20-05-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bij de curator bekend, w as Secusw iss op datum faillissement bij
één lopende procedure betrokken. De w ederpartij in deze procedure is de heer
V. (Vinay) Bishesar, handelend onder de naam VB Security & Investigation.

20-02-2020
1

9.2 Aard procedures
In deze procedure w ordt gevorderd dat Secusw iss w ordt veroordeeld tot
betaling van een geldsom in verband met het onbetaald laten van facturen.
Secusw iss heeft in die procedure een eis in reconventie ingesteld.

20-02-2020
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft aan de rechtbank en w ederpartij aangegeven de procedure in
conventie en in reconventie niet w ensen voort te zetten, althans over te
nemen.

20-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de processtukken bestudeerd en contact met het bestuur van
Secusw iss, de rechtbank en de w ederpartij gehad.

20-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vooralsnog ligt de focus op informatievergaring, het verkrijgen en veiligstellen
van (financiële) administratie en het doen van onderzoek naar de activa en
schuldenlast.

20-02-2020
1

De curator verw acht in de komende verslagperiode met de aandeelhouder
van Secusw iss tot een oplossing voor het beroep op verrekening te komen
en verw acht bovendien met het rechtmatigheidsonderzoek aan te vangen,
althans het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

20-05-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2020

20-05-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

20-02-2020
1

Het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

20-05-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

