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OPENBAAR EINDVERSLAG IN 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 :   F.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 : 6 maart 2015 
Verslagperiode : 3 december 2014 – 6 maart 2015 
Bestede uren in verslagperiode :   5,6 uren 
Bestede uren totaal : 34,9 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. INLEIDING, INVENTARISATIE EN SAMENVATTING 

 
Voor de verslaglegging op dit punt wordt tevens verwezen naar het eerste openbare verslag. 
 
Fraude 
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode verder onderzoek gedaan naar de achtergronden van 
het faillissement. De curator heeft vastgesteld dat er sprake is van grootschalige fraude door het bestuur 
van IIS. Uit, onder andere, van crediteuren ontvangen informatie volgt een bestendige handelwijze. Er 
werden per e-mail of telefonisch goederen besteld of diensten afgenomen. Bij de leverancier werd de 
indruk gewekt dat sprake was van een grote solide organisatie met allerlei afdelingen (transportafdeling, 
technische afdeling, financiële afdeling etc.). Bestellingen werden afgeleverd bij stromannen of aan 
postbusadressen. Feitelijk was er geen onderneming. Nadat levering had plaatsgevonden, werden 
facturen onbetaald gelaten. Gedupeerden zijn met name leveranciers van goederen en payrollbureaus. 
 
De curator heeft reeds een uitgebreide melding gemaakt van de omvang en de werkwijze van de fraude 
van IIS bij het meldpunt van de politie. Daarnaast is de statutair bestuurder, de heer A. Walsarie, 
opgeroepen voor een faillissementsverhoor maar niet verschenen. Hierdoor is er thans een 
(opsporings)signalering van kracht. Dat de heer Walsarie nog niet gesignaleerd is, doet vermoeden dat 
hij in het buitenland verblijft. Van de overige (feitelijke) bestuurder(s) heeft de curator geen 
NAW-gegevens. Waarschijnlijk is gebruik gemaakt van een valse naam, of van valse namen.  
 
Optreden curator 
De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om op te treden tegen de fraude. Gezien het feit dat er in 
het geheel geen actief in de boedel zit, worden die mogelijkheden ernstig beperkt. De curator heeft 
bezien of er mogelijkheden bestonden om een beroep te doen op de Garantiestellingsregeling. Omdat 
van de overige (feitelijke) bestuurders geen NAW-gegevens bekend zijn en de verblijfsplaats van de 
heer Walsarie niet bekend is, was een dergelijk beroep niet mogelijk. 
 
Gedurende het faillissement heeft de curator intensief overleg gepleegd met de crediteuren. Er is een 
mailing opgezet waarin de crediteuren periodiek geïnformeerd werden over de gang van zaken en 
eventuele ontwikkelingen.  
 
Aan de gezamenlijke crediteuren is vervolgens een plan van aanpak voorgelegd, met daarnaast het 
verzoek om een bijdrage te leveren om de curator in staat te stellen actie te ondernemen. Helaas 
hebben onvoldoende crediteuren zich bereid verklaard een bijdrage te leveren, waardoor voor de 
curator geen mogelijkheden bestaan om tegen de misstanden op te treden. 
 
Het faillissement is gericht op een collectieve vereffening van het vermogen van de failliet. De curator is 
van mening dat er meerdere gronden bestaan op basis waarvan overgegaan kan worden tot 
aansprakelijkstelling. Echter, wegens het gebrek aan enig actief en perspectief ziet de curator geen 
andere mogelijkheid dan tot opheffing van het faillissement over te gaan.  
 
1.1 Directie en organisatie, Winst en verlies, Balanstotaal 
             Voor de verslaglegging op deze punten wordt verwezen naar het eerste openbare verslag.  
 
1.2 Verzekeringen 
 Afgewikkeld. Er leek geen sprake te zijn van verzekeringen. 
 
1.3 Huur 

Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste verslag. 
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1.4 Oorzaak faillissement 
 Afgewikkeld. Verwezen wordt naar de inleiding bij hoofdstuk 1. 
 
 
2. PERSONEEL 

 
2.1 Afgewikkeld. Er bleek geen sprake te zijn van personeel. 
 
 

3. ACTIVA 

 
3.1 Afgewikkeld. Voor zover bekend is er geen noemenswaardige activa. 
 

 De curator heeft enkele roederende zaken aangetroffen die vermoedelijk niet zijn betaald. Er is 
contact geweest met de leverancier en de goederen zijn inmiddels opgehaald. 
 

 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Afgewikkeld.  
 
 
5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

 Afgewikkeld. Er blijken geen leasecontracten, zekerheden, separatistenpositie, boedelbijdragen, 
eigendomsvoorbehouden, reclamerechten, en/of retentierechten te bestaan. Tevens blijkt er 
geen sprake te zijn van een bancaire financiering. 

 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
6.1 Afgewikkeld. Er zijn tot op heden geen activa of activiteiten aangetroffen om te komen tot een 

doorstart. 
 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
7.1 Boekhoudplicht 

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

 
7.2 Depot jaarrekeningen 

Afgewikkeld. Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.   
 
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Afgewikkeld. Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een 
accountant niet vereist. 
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7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Afgewikkeld. Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog niet relevant. De gefailleerde vennootschap is namelijk na de 
invoering van de Wet Flex-BV opgericht. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen 

Afgewikkeld. Verwezen wordt naar de inleiding bij hoofdstuk 1. 
 
 
8. CREDITEUREN 

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator en kosten: PM 
 UWV: Niet bekend 
  
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 De Belastingdienst heeft geen vordering ingediend.  
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 Het UWV heeft geen vordering ingediend. 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 EUR 1.250 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 69 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 322.894,43 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
 Opheffing bij gebrek aan baten. 
 
 
9. PROCEDURES 

 

Afgewikkeld. De curator is niet bekend met (civielrechtelijke) procedures tegen IIS. 
 
 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement, indiening volgend verslag, plan van aanpak 
 Niet van toepassing aangezien dit verslag een openbaar eindverslag betreft. 
  
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 
6 maart 2015. 
 
 
 
D.M. van Geel 
curator 


