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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN 

IDEAL IT SOLUTIONS B.V. 

 
 
Gegevens onderneming :  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL 

IT Solutions B.V., ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 57645833, statutair 
gevestigd te (1043 GR) Amsterdam en aldaar kantoorhoudende 
aan de Kingsfordweg 151, hierna te noemen: ‘IIS’. 

Faillissementsnummer :   13/14/595 F 

Datum uitspraak : 28 oktober 2014 
Uitgesproken op : Op verzoek van INGRAM MICRO B.V. 

Curator  :   mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 
 
Activiteiten onderneming : De Kamer van Koophandel vermeldt dat IIS zich bezig hield met 

advisering op het gebied van informatietechnologie. 
Omzetgegevens : Nog niet bekend. 
 
Personeel gemiddeld aantal : De Kamer van Koophandel vermeldt dat er bij IIS negen (9) 

werkzame personen zijn. 
 
Datum verslag : 2 december 2014 
Verslagperiode : 28 oktober 2014 - 1 december 2014  
Bestede uren in verslagperiode : 29,3 uren 
Bestede uren totaal : 29,3 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : nihil 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
Het inventariseren van het faillissement verloopt thans moeizaam. Er is sprake van zeer 
verdachte omstandigheden. Het statutair en feitelijk bestuur weigert de curator te informeren en 
de gehele administratie ontbreekt. Ook andere betrokkenen hullen zich in stilzwijgen. Er heerst 
aldus een groot gebrek aan informatie. Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris 
verzocht een faillissementsverhoor te gelasten van de heer Walsarie op de rechtbank. Dit 
verhoor heeft plaatsgevonden op 21 november 2014. De heer Walsarie is echter niet 
verschenen. Op voordracht van de rechter-commissaris zal de heer Walsarie daarom worden 
gegijzeld.  

 
Uit verschillende omstandigheden leidt de curator af dat waarschijnlijk sprake is van 
grootschalige fraude. Er zijn vele omstandigheden die wijzen op zogeheten flessentrekkerij, 
waarbij goederen of diensten zijn afgenomen zonder het oogmerk deze goederen of diensten te 
betalen. Ook bestaan verdenkingen van oplichting en valsheid in geschrifte.  

 

Omdat veel informatie ontbreekt, wordt de curator ernstig gehinderd in de behandeling van het 
faillissement. Over diverse onderwerpen kan daardoor geen verslag worden gedaan. 
 
Uit van crediteuren ontvangen informatie volgt een consistente handelwijze. Er werden per  
e-mail of telefonisch goederen besteld of diensten afgenomen. Nadat deze waren geleverd 
werden facturen onbetaald gelaten. Gedupeerden zijn met name leveranciers van goederen en 
payroll bureaus.  

 
1.1 Directie en organisatie 

 Blijkens gegevens uit het handelsregister is IIS opgericht bij notariële akte van 22 maart 2013 
door de heer A.R.W. Walsarie. De heer Walsarie is sedert die datum zowel enig statutair 
bestuurder, als enig aandeelhouder. 
 
Naast de heer Walsarie lijken meerdere personen (althans meerdere namen) deel uit te maken 
van het feitelijke en indirecte bestuur. De curator beschikt echter niet over NAW-gegevens van 
deze personen. Mogelijk is sprake van gefingeerde personalia. De curator zal hiernaar nader 
onderzoek verrichten. 
 
Personen die bij de vermoedelijke fraude betrokken zijn, zijn onder meer de heer Maurice 
Veldhof en de heer S.P. te Winkel.   
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1.2  Winst en verlies 

 Uit een uitreksel van de Kamer van Koophandel blijkt de navolgende (verkorte) 
vennootschappelijke balans: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
De curator vermoedt dat deze gegevens geen juiste weergave zijn van de activa en passiva van 
IIS. Mogelijk is de jaarrekening valselijk gepubliceerd. 

 
1.3 Balanstotaal 
  
 2013: EUR 330.451,= (hetgeen vermoedelijk onjuist is) 
 
 Overigens niet bekend.  
 
1.4 Verzekeringen 
 Nog niet bekend. 
 
1.5 Huur 

IIS huurde een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw van Regus aan de Kingsfordweg 
151 te Amsterdam. Bij een bezoek aan die kantoorruimte bleek dat het gehuurde pas kort voor 
het faillissement was aangegaan en het contract nog niet was getekend. De gehuurde ruimte 
was ook nog niet betrokken. De curator trof de kantoorruimte dan ook leeg aan. 
 
Om die reden heeft de curator ook het adres bezocht waar IIS volgens de Kamer van 
Koophandel voorheen gevestigd was. Ook daar bleek dat de betrokkenen bij IIS al maanden 
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niet meer aanwezig waren geweest en er ook sprake was van een grote stapel poststukken en 
achterstallige huurpenningen. 
 
In de relatief korte tijd sinds de oprichting van IIS heeft IIS vijf vestigingsadressen gehad waar 
steeds huurachterstanden zijn ontstaan. Uit mededelingen van de betreffende verhuurders 
bleek dat de het gehuurde enkel als postadres werd gebruikt en als locatie om pakketten te 
ontvangen.  

 
1.6 Oorzaak faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 Uit het handelsregister blijkt dat er negen (9) werkzame personen zijn bij IIS. Er hebben zich 
geen werknemers bij de curator gemeld.  

 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 
 Er hebben nog geen ontslagaanzeggingen plaatsgevonden. 
 
 

3. ACTIVA 

 
 Voor zover bekend geen. 
 

 De curator heeft enkele roederende zaken aangetroffen die vermoedelijk niet zijn betaald. Er zal 
ter zake contact worden opgenomen met de leverancier van die goederen. 
 

 
4. DEBITEUREN 

 
 Niet bekend. 
 
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

 Er was per datum faillissement een debetsaldo van in totaal EUR 31,01 aanwezig op de drie 
bankrekeningen die IIS aanhoudt van ING Bank N.V. Van een bancaire financiering lijkt geen 
sprake te zijn.  

  
 Over het bestaan van leasecontracten, zekerheden, separatistenpositie, boedelbijdragen, 
eigendomsvoorbehouden, reclamerechten, en/of retentierechten is nog geen informatie 
verkregen.  
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
 Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot een doorstart. 
 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

 Gelet op het feit dat tot op heden in het geheel geen boekhouding is aangetroffen, lijkt niet te 
zijn voldaan aan de boekhoudplicht.  

 
7.2 Depot jaarrekeningen 

 IIS heeft over het boekjaar 2013 een (verkorte) jaarrekening gepubliceerd. Er bestaan grote 
vermoedens dat deze vals is.  

 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een accountant 
niet vereist. 

 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Nog niet bekend. Gezien het feit dat sprake is van een flex-BV.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 De curator heeft sterke vermoedens dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zo is er geen enkel 
contact geweest met de statutair bestuurder, de heer Walsarie, of andere (indirect) bestuurders 
en ontbreekt thans de gehele boekhouding.  
 
De opzet van IIS lijkt te zijn geweest om goederen en diensten bij derden af te nemen zonder 
dat de prijs daarvan werd voldaan. In beginsel lijkt daarmee te zijn voldaan aan de 
delictsomschrijving van flessentrekkerij (artikel 326a WvSr). De curator zal deze feiten nader 
onderzoeken. 

 
7.6 Paulianeus handelen 
 Zal nog worden onderzocht. 
 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  
 
Crediteuren worden voorts verzocht alle bij hen bekende informatie over de vennootschap en de 
bij haar betrokken personen aan de curator te verschaffen. Informatie kan verstrekt worden bij 
voorkeur per e-mail (vangeel@fortadvocten.nl of vandongen@fortadvocaten.nl).  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator en kosten: PM 
 UWV: Nog niet bekend 
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8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 De Belastingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.  
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 EUR 1.250 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 53 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 275.100,53 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Nog niet bekend. 
 
 
9. PROCEDURES 

 

Voor zover bekend is IIS niet betrokken bij (civielrechtelijke) procedures.  
 
Het is de curator wel ter ore gekomen dat er een aantal gedupeerden is die strafrechtelijke 
aangifte heeft gedaan tegen IIS. 

 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 

 De curator is gemotiveerd om de waarschijnlijke fraude te bestrijden met de ter beschikking 
staande middelen. Problematisch is echter het feit dat de boedel niet over de middelen beschikt 
om die acties uit te voeren.  

  
 De curator beoogt een drietal acties te starten tegen de bekende betrokkenen, te weten: 
 

- In de media aandacht vragen voor de misstanden; 
- Collectief aangifte doen van strafbare feiten tegen de betrokkenen en wellicht een 

vordering instellen tot vervolging; 
- Aansprakelijkstelling van de betrokkenen. 

 
 Om deze acties te realiseren is financiering vereist. Aan de voorwaarden voor een beroep op de 
Garantstellingsregeling voor curatoren van Dienst Justis, is niet voldaan. Enkel met alternatieve 
financiering zullen de acties mogelijk zijn.  
 
De curator zal de bekende crediteuren verzoeken gezamenlijk de boedel te financieren. Mocht 
dit niet tot voldoende middelen leiden, dan voorziet de curator helaas niet tot actie te kunnen 
overgaan.  
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10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie (3) maanden. 
 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 2 
december 2014. 
 
 
 
 
D.M. van Geel, 
curator 
 
 
 
 
 

 


