
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

BISON BV 01-06-2018 
 7

De besloten vennootschap Bison B.V. is op 17 mei 2011 opgericht en was tot 1
juni 2015 gevestigd aan het Stadionplein 9 te Zwolle. De onderneming heeft
de activiteiten per 1 juli 2015 gestaakt.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

De activiteiten van de onderneming betreffen, volgens de gegevens van de
KvK, advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, faciliteren
van onderw ijs in de informatie- en communicatietechnologie en detacheren van
ICT personeel.
De onderneming heeft de activiteiten per 1 juli 2015 gestaakt.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 755.579,00 € 70.000,00 € 4.000,00

Verslagnummer 22
Datum verslag 12-09-2022
Insolventienummer F.08/16/145
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000004759:F001
Datum uitspraak 22-03-2016

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr T.H.I.M. Pierik

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=bb567f2d-ccf0-e511-80cb-005056ac167e
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=4f765f0f-62a9-e511-80c7-005056ac5ca6


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Nadere informatie volgt.

De netto- omzet bedroeg volgens de (voorlopige) jaarrekeningen 2013, 2014
en 2015
2013 € 4.113.718
2014 € 1.946.082
2015 € 755.579

Geen opmerkingen.

Winst en verlies
Nadere informatie volgt.

Het resultaat van de onderneming bedroeg blijkens de (voorlopige)
jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015:
2013 € 49.855
2014 € 90.000 -/-
2015 € 70.000 -/-

Geen opmerkingen.

Balanstotaal
Nadere informatie volgt.

Het balanstotaal bedroeg blijkens de (voorlopige) jaarrekeningen 2013, 2014
en 2015:
2013 € 1.053.180
2014 € 652.000
2015 € 4.000

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

3

Toelichting 

Op faillissementsdatum had de onderneming geen werknemers meer in dienst.
Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7



Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 5.279,41

Toelichting 

Geen saldo
Het saldo is thans nihil.

17-07-2017: € 5.279,41

08-11-2017: € 5.279,41

23-02-2018: € 5.279,41

01-06-2018 
 7

€ 5.279,41 03-09-2018 
 8

€ 384,06 19-10-2021 
 19

van 
1-2-2018

t/m 
30-4-2018

01-06-2018 
 7

van 
1-5-2018

t/m 
31-7-2018

03-09-2018 
 8

van 
1-8-2018

t/m 
30-11-2018

21-12-2018 
 9

van 
1-12-2018

t/m 
31-3-2019

11-04-2019 
 10

van 
1-4-2019

t/m 
30-6-2019

09-08-2019 
 11

van 
1-11-2019

t/m 
31-1-2020

28-02-2020 
 13

van 04-09-2020 



Bestede uren

1-6-2020

t/m 
3-9-2020

 15

van 
4-9-2020

t/m 
30-11-2020

04-12-2020 
 16

van 
1-12-2020

t/m 
28-2-2021

12-03-2021 
 17

van 
1-7-2021

t/m 
30-9-2021

19-10-2021 
 19

van 
1-10-2021

t/m 
31-12-2021

26-01-2022 
 20

van 
1-1-2022

t/m 
30-4-2022

13-05-2022 
 21

van 
1-5-2022

t/m 
31-8-2022

12-09-2022
 22



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

7 5 uur 34 min

8 1 uur 35 min

9 1 uur 10 min

10 0 uur 35 min

11 0 uur 45 min

12 2 uur 3 min

13 3 uur 41 min

14 1 uur 58 min

15 9 uur 15 min

16 11 uur 40 min

17 15 uur 16 min

18 29 uur 40 min

19 7 uur 45 min

20 7 uur 26 min

21 3 uur 7 min

22 2 uur 55 min

totaal 104 uur 25 min



Toelichting bestede uren

7,11 uren

1:15 uur

7:02 uur

3:07

17-07-2017: In de periode 1 maart t/m 30 juni 2017 heeft de curator 1:20 uur
aan het faillissement besteed.

08-11-2017: In de periode 1 juli t/m 31 oktober 2017 heeft de curator 2:20 uur
aan het faillissement besteed.

23-02-2018: In de periode 1 november 2017 t/m 31 januari 2018 heeft de
curator 5:18 uur aan het faillissement besteed.

01-06-2018: In de periode 1 februari t/m 30 april 2018 heeft de curator 5:34
uur aan het faillissement besteed.

Bestede uren totaal
7,11 uren

8:25 uur

15:27 uur

per 1 maart 2017 19:06

17-07-2017: De curator heeft t/m 30 juni 2017 15:27 uur aan het faillissement
besteed.

08-11-2017: De curator heeft t/m 31 oktober 2017 22:46 uur aan het
faillissement besteed.

23-02-2018: De curator heeft t/m 31 januari 2018 28:04 uur aan het
faillissement besteed.

01-06-2018: De curator heeft t/m 30 april 2018 33:38 uur aan het faillissement
besteed.

01-06-2018 
 7



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Alle aandelen van de onderneming worden gehouden door de besloten
vennootschap Ifective Group B.V., gevestigd aan de Koekoeksweg 3 te 't
Harde.
Enig bestuurder van de onderneming is de besloten vennootschap
Intersocietas B.V., gevestigd aan de Koekoeksweg 3 te 't Harde.
Directeur van de onderneming was de heer W.A. Goedhart, geboren op 07-10-
1964 te 's- Hertogenbosch.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Op faillissementsdatum was de onderneming, voor zover thans bekend, niet
betrokken bij enige gerechtelijke procedure.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Voor zover bekend, heeft de onderneming geen verzekeringen meer.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

De onderneming huurde tot 1 juni 2015 het bedrijfspand aan het Stadionplein
9 te Zwolle. De huurovereenkomst is per die datum beëindigd.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Volgens de bestuurders van de bestuurder van de onderneming (Intersocietas
B.V), de heren H.S. Joustra en D.M. Hameete, zijn de activiteiten van de
onderneming per 1 juli 2015 gestaakt, omdat de samenwerking met de op dat
moment nog enige klant, Stichting Landstede, werd beëindigd. De
onderneming kon daarna niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Een
akkoord met de crediteuren is volgens hen mislukt.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 

Geen personeel.

01-06-2018 
 7

Personeelsleden 
3

Toelichting 

Nadere informatie volgt.

01-06-2018 
 7

3. Activa

Niet van toepassing. 01-06-2018 
 7



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De onderneming heeft nog enkele hard & software die nog in gebruik zou zijn
bij haar voormalige klant Stichting Landstede.
Aan de curator is bericht dat er alleen nog twee "oude" computers zijn
achterhaald en verouderde software.
Aan de curator zijn een "oude" computer en laptop afgegeven. De curator zal
contact opnemen met de Rabobank als pandhouder van de activa. De
verouderde software is niet meer bruikbaar.

Geen opmerkingen.

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

Ongewijzigd.

01-06-2018: De vordering van de Rabobank is door andere aan de
onderneming gelieerde vennootschappen voldaan. Daarmee is het pandrecht
komen te vervallen. De waarde van de sterk verouderde laptop wordt geschat
op nihil.

01-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 01-06-2018 
 7

De onderneming heeft geen voorraden meer. 01-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 01-06-2018 
 7



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

De vennootschap blijkt nog een
regresvordering te hebben op de
groepsvennootschappen.

€ 274.945,00

totaal € 274.945,00 € 0,00 € 0,00

De onderneming heeft geen debiteuren meer. 01-06-2018 
 7

De groepsvennootschappen zijn door de curator gesommeerd om de
regresvordering te voldoen.

19-10-2021 
 19

26-01-2022
De groepsvennootschappen hebben geen gehoor gegeven aan de sommatie
de regresvordering te voldoen. De curator beraadt zich op verdere stappen.

26-01-2022 
 20

12-09-2022
De curator zal de groepsvennootschappen nog eenmaal aanschrijven.

12-09-2022
 22

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 

De onderneming houdt een zakelijke rekening bij de Rabobank te Zwolle met
rekeningnummer NL03RABO0173983081. Op faillissementsdatum vertoonde
deze rekening een debetsaldo van € 12.078,21.

01-06-2018: De Rabobank heeft geen vordering meer, zie ook rubriek 3.3.
Bedrijsmiddelen.

01-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 01-06-2018 
 7



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen
op derden.

01-06-2018 
 7

Nadere informatie volgt. 01-06-2018 
 7

Er zijn geen beroepen op een eigendomsvoorbehoud ontvangen. 01-06-2018 
 7

Er zijn geen beroepen op reclamerechten ontvangen. 01-06-2018 
 7

Er zijn geen beroepen op retentierechten ontvangen. 01-06-2018 
 7

Toelichting 

Nog niet bekend.

01-06-2018 
 7



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De onderneming heeft de activiteiten per 1 juli 2015 gestaakt. 01-06-2018 
 7

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 01-06-2018 
 7

7. Rechtmatigheid

Nadere informatie volgt.

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Onderzoek loopt nog

Onveranderd.
17-07-2017: Ongewijzigd.

08-11-2017: Het onderzoek is nog niet afgerond.

23-02-2018: Het onderzoek loopt nog.

01-06-2018: Het onderzoek is nog niet afgerond.

01-06-2018 
 7

03-09-2018
Het onderzoek loopt nog.

03-09-2018 
 8



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-12-2018
De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

21-12-2018 
 9

Het onderzoek loopt nog. 11-04-2019 
 10

28-02-2020
Nog in onderzoek.

28-02-2020 
 13

06-05-2020
Het onderzoek loopt nog.

05-06-2020 
 14

04-09-2020
De curator is van mening dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

04-09-2020 
 15

Nadere informatie volgt.

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Volgens de KvK zijn de jaarrekeningen 2011 en 2014 niet gedeponeerd.

17-07-2017: Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Nadere informatie volgt.

Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De vennootschap is
hiervan vrijgesteld gelet op haar omvang.

17-07-2017: Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Nadere informatie volgt.

De aandelen zijn blijkens de jaarrekening 2015 volgestort.

17-07-2017: Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

Toelichting 

Nadere informatie volgt.

De curator zal dit nog onderzoeken.

Onderzoek loopt nog.

17-07-2017: Het onderzoek is nog niet afgerond.

08-11-2017: Het onderzoek loopt nog.

23-02-2018: De curator heeft dit nog in onderzoek.

01-06-2018 
 7



01-06-2018: Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting 

03-09-2018
Het onderzoek loopt nog.

03-09-2018 
 8

Toelichting 

21-12-2018
De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

21-12-2018 
 9

Toelichting 

Het onderzoek loopt nog.

11-04-2019 
 10

Toelichting 

Het onderzoek is nog niet afgerond.

09-08-2019 
 11

Toelichting 

15-11-2019
Het onderzoek loopt nog.

15-11-2019 
 12

Toelichting 

28-02-2020
Nog in onderzoek.

28-02-2020 
 13

Toelichting 

06-05-2020
Het onderzoek loopt nog.

05-06-2020 
 14

Ja

Toelichting 

04-09-2020
De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

04-09-2020 
 15

Ja

Toelichting 

De curator zal zowel de direct als indirect bestuurders hoofdelijk aansprakelijk
stellen voor het faillissementstekort.

04-12-2020 
 16



7.6 Paulianeus handelen

Ja

Toelichting 

12-03-2021
De curator heeft de bestuurders bericht dat hij voornemens is hen
aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort wegens onbehoorlijk
bestuur en hen in de gelegenheid gesteld hun visie te geven.

12-03-2021 
 17

Ja

Toelichting 

01-07-2021
De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld en hebben hun visie gegeven. De
curator beraadt zich op vervolgstappen.

01-07-2021 
 18

Ja

Toelichting 

19-10-2021
De curator heeft de (nieuwe) stellingen van bestuurders in de afgelopen
verslagperiode onderzocht en zal eerst reageren op de (nieuwe) stellingen van
bestuurders.

19-10-2021 
 19

Ja

Toelichting 

26-01-2022
De curator heeft de verweren van bestuurders onderzocht en zal in de
komende verslagperiode reageren richting bestuurders.

26-01-2022 
 20

Ja

Toelichting 

13-05-2022
De curator heeft de verweren van bestuurders beoordeeld en zal in de
komende verslagperiode hierop reageren.

13-05-2022 
 21

Ja

Toelichting 

12-09-2022
De curator heeft zijn reactie op de verweren van bestuurders nog niet
gereed en zal zich hier in de komende verslagperiode verder mee aan de slag
gaan.

12-09-2022
 22



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Nee

Toelichting 

De curator heeft vooralsnog geen reden te veronderstellen dat sprake is
(geweest) van paulianeus handelen.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Voor zover thans te overzien vormen het salaris en de verschotten van de
curator de boedelschulden.

Geen opmerkingen.

01-06-2018 
 7

€ 0,00

Toelichting 

De Belastingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.

Ongewijzigd.

01-06-2018 
 7

€ 0,00

Toelichting 

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

Ongewijzigd.

01-06-2018 
 7



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

De aanvrager heeft (nog) geen vordering ingediend.

Ongewijzigd.

01-06-2018 
 7

€ 1.194,00

Toelichting 

04-09-2020
De aanvraagkosten van de aanvrager van het faillissement zijn als preferente
vordering geplaats voor een bedrag van € 1.194,--

04-09-2020 
 15

4

Toelichting 

Tot dusverre zijn er (nog) geen vorderingen ingediend.

Het aantal concurrente crediteuren dat een vordering heeft ingediend
bedraagt thans drie (3).

Ongewijzigd.

17-07-2017: Onveranderd.

08-11-2017: Het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend
bedraagt thans vier (4).

23-02-2018: Het aantal crediteuren dat een vordering heeft ingediend
bedraagt thans vier (4).

01-06-2018: Ongewijzigd.

01-06-2018 
 7

4

Toelichting 

03-09-2018
Het aantal crediteuren is ongewijzigd.

03-09-2018 
 8



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 79.685,73

Toelichting 

Het concurrente crediteurensaldo bedraagt € 71.681,58

Ongewijzigd.

17-07-2017: Onveranderd.

08-11-2017: Het concurrente crediteurensaldo bedraagt thans € 79.685,73.

23-02-2018: Het concurrente crediteurensaldo bedraagt thans € 79.685,73.

01-06-2018 
 7

€ 79.685,73

Toelichting 

03-09-2018
Het bedrag aan concurrente crediteuren is ongewijzigd.

03-09-2018 
 8

€ 77.391,60

Toelichting 

19-10-2021
Een crediteur heeft haar vordering ingetrokken.

19-10-2021 
 19



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met in kaart
brengen van de crediteuren, mogelijk te gelde maken van enige activa,
bestuderen van de administratie/boekhouding en onderzoeken of sprake is
geweest van onbehoorlijk bestuur.

Ongewijzigd.

De curator zal zich de komende periode bezig houden met het onderzoek of
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

17-07-2017: Het onderzoek loopt nog.

08-11-2017: De curator verwacht de onderzoeken de komende verslagperiode
te kunnen afronden.

23-02-2018: De curator probeert in de komende verslagperiode de
onderzoeken af te ronden.

01-06-2018: Ongewijzgd.

01-06-2018 
 7

03-09-2018
De curator probeert de onderzoeken in de komende verslagperiode af te
ronden.

03-09-2018 
 8

21-12-2018
In de komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek af te
ronden.

21-12-2018 
 9

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond. 11-04-2019 
 10

04-09-2020
De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Over de verwachte
w ijze van afw ikkeling bestaat nog geen duidelijkheid.

04-09-2020 
 15



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Op faillissementsdatum was de onderneming, voor zover thans bekend, niet
betrokken in enige gerechtelijke procedure.

01-06-2018 
 7

10. Overig

Zie opmerkingen bij verwachte w ijze van afw ikkeling.

17-07-2017: Zie opmerkingen bij rubriek "verwachte w ijze van afw ikkeling".

08-11-2017: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

23-02-2018: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

01-06-2018: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

01-06-2018 
 7

03-09-2018
De curator probeert de onderzoeken in de komende verslagperiode af te
ronden.

03-09-2018 
 8

21-12-2018
In de komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek af te
ronden.

21-12-2018 
 9

15-11-2019
Het onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

15-11-2019 
 12

06-05-2020
Het onderzoek loopt nog.

05-06-2020 
 14

04-09-2020
De curator zal de bestuurders informeren over zijn bevindingen uit de
rechtmatigheidsonderzoeken en hen aansprakelijk stellen voor het
faillissementstekort.

04-09-2020 
 15

12-03-2021
De curator heeft de bestuurders bericht dat hij voornemens is hen
aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort wegens onbehoorlijk
bestuur en hen in de gelegenheid gesteld hun visie te geven.

12-03-2021 
 17



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

01-07-2021
De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld en hebben hun visie gegeven. De
curator beraadt zich op vervolgstappen.

01-07-2021 
 18

Hier kan thans nog geen antwoord op worden gegeven, zie opmerking bij
verwachte w ijze van afw ikkeling.

17-07-2017: Ongewijzigd.

08-11-2017: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

23-02-2018: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

01-06-2018: Zie opmerkingen bij rubriek "Verwachte w ijze van afw ikkeling".

01-06-2018 
 7

03-09-2018
De curator probeert de onderzoeken in de komende verslagperiode af te
ronden.

03-09-2018 
 8

21-12-2018
In de komende verslagperiode verwacht de curator het onderzoek af te
ronden.

21-12-2018 
 9

15-11-2019
Het onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

15-11-2019 
 12

28-02-2020
De rechtmatigheidsonderzoeken lopen nog.

28-02-2020 
 13

06-05-2020
De onderzoeken lopen nog.

05-06-2020 
 14

04-09-2020
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement bestaat nog geen
duidelijkheid.

04-09-2020 
 15

12-12-2022 12-09-2022
 22

Bijlagen
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