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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Split Solutions B.V. 26-06-2018 
 4

De besloten vennootschap Split Solutions B.V., statutair gevestigd te Hendrik 
Ido Ambacht en kantoorhoudende aan de Nijverheidsweg 27 te (3341 LJ) 
Hendrik Ido Ambacht (KvK-nummer: 24383276).

26-06-2018 
 4

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel "Groothandel in overige machines, 
apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)".

26-06-2018 
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 0,00 € -499.673,00 € 1.964,00

2014 € 0,00 € -28.501,00 € 572.100,00

2013 € 0,00 € -34.153,00 € 576.983,00

Verslagnummer 13
Datum verslag 16-07-2020
Insolventienummer F.10/17/392
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000015030:F001
Datum uitspraak 15-08-2017

R-C mr. C. de Jong
Curator mr. R. Le Grand

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=cdd73b59-ab81-e711-80e2-005056803cfe
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1d879863-3bbc-e511-80c8-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

26-06-2018 
 4

0 26-06-2018 
 4

€ 0,00 26-06-2018 
 4

€ 57.318,83 16-04-2020 
 11



Verslagperiode

Bestede uren

van 
13-3-2018

t/m 
26-6-2018

26-06-2018 
 4

van 
25-9-2018

t/m 
31-12-2018

02-01-2019 
 6

van 
2-1-2019

t/m 
31-3-2019

03-04-2019 
 7

van 
11-7-2019

t/m 
15-10-2019

18-10-2019 
 9

van 
16-10-2019

t/m 
15-1-2020

17-01-2020 
 10

van 
16-1-2020

t/m 
16-4-2020

16-04-2020 
 11

van 
17-4-2020

t/m 
16-7-2020

16-07-2020
 13



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

4 49 uur 32 min

5 124 uur 6 min

6 57 uur 30 min

7 9 uur 54 min

8 21 uur 6 min

9 2 uur 18 min

10 2 uur 0 min

11 6 uur 48 min

12 0 uur 6 min

13 1 uur 6 min

totaal 274 uur 26 min

De uren besteed in de verslagperiode 1 tot en met 3 zijn niet opgeteld in het 
hierboven vermelde aantal totaal bestede uren. Het daadwerkelijk totaal 
bestede uren is 241 uur.

27-09-2018 
 5

De uren besteed in de verslagperiode 1 tot en met 3 zijn niet opgeteld in het 
hierboven vermelde aantal totaal bestede uren. Het daadwerkelijk totaal 
bestede uren is 313,60 uur.

02-01-2019 
 6

Het daadwerkelijk totaal bestede uren is 323,70 uur. 03-04-2019 
 7

Het daadwerkelijk totaal bestede uren is 345 uur. 19-07-2019 
 8

Het daadwerkelijk totaal bestede uren bedraagt 347,30 uur. 18-10-2019 
 9

Het daadwerkelijk totaal bestede uren bedraagt 349,30 uur. 17-01-2020 
 10

Het daadwerkelijk totaal bestede uren bedraagt 356,80 uur. 16-04-2020 
 11

Het daadwerkelijk totaal bestede uren bedraagt 360,80 uur. 16-07-2020
 13



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

De curator is de mening toegedaan dat het faillissement is veroorzaakt door 
onbehoorlijk bestuur zijdens de heer Van Diem. De laatst bekende activa van 
gefailleerde (voorraad ter waarde van circa euro 500.000,- en een substantiële 
na door gefailleerde getroffen rechtsmaatregelen geïncasseerde vordering van 
circa euro 90.000,-) is door Van Diem aan het verhaal van schuldeisers 
onttrokken. Voorts is Van Diem naar de mening van de curator ernstig 
tekortgeschoten in de op hem rustende verplichting ex artikel 2:10 BW om van 
de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van Split 
Solutions op zodanige w ijze administratie te voeren dat te allen tijde haar 
rechten en verplichtingen konden (en kunnen) worden gekend, hetgeen een 
andere belangrijke oorzaak van het faillissement vormt.

27-09-2018 
 5

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 421.718,46 26-06-2018 
 4



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7. Rechtmatigheid

De curator meent dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht. Zo bleek 
aangaande de onttrokken vordering (zie hierboven in 1.5) niets uit de 
administratie en ook aangaande de substantiële voorraad (zie hierboven in 
1.5) is geen deugdelijke administratie gevoerd.

27-09-2018 
 5

Ja

Toelichting 
Het niet voldoen aan de boekhoudplicht en het onttrekken van de laatst 
bekende waardevolle vermogensbestanddelen van gefailleerde, leidt naar de 
mening van de curator tot een terecht verw ijt van onbehoorlijk bestuur.

27-09-2018 
 5

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek. 26-06-2018 
 4

De curator heeft het rechtsmatigheidsonderzoek afgerond. 27-09-2018 
 5

8. Crediteuren

€ 0,00 26-06-2018 
 4



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 365,00 26-06-2018 
 4

€ 572,00 27-09-2018 
 5

€ 0,00 26-06-2018 
 4

€ 0,00 26-06-2018 
 4

5 26-06-2018 
 4

2 02-01-2019 
 6

€ 1.274.864,53 26-06-2018 
 4

€ 438.468,46

Toelichting 
Naast de hierboven genoemde schuldenlast betw ist de curator nog een 
totaalbedrag van € 391.126,07 aan concurrente vorderingen.

27-09-2018 
 5

€ 483.468,46

Toelichting 
Op 3 oktober 2018 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Gedurende 
deze vergadering is de lijst van erkende schuldeisers vastgesteld. De betw iste 
schuldvorderingen van Gales Beheer B.V. en A. van Diem Beheer B.V. zijn naar 
de renvooi van 14 november 2018 verwezen, maar deze schuldeisers hebben 
zich niet gesteld, waardoor deze door de curator betw iste vorderingen als 
ingetrokken kunnen worden beschouwd.

02-01-2019 
 6



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

De curator heeft een datum voor een verificatievergadering gevraagd. De 
verificatievergadering vindt plaats op 3 oktober 2018.

27-09-2018 
 5

Het verifiëren van de ingediende schuldvorderingen, correspondentie en overig 
contact met de schuldeisers.

02-01-2019 
 6

9. Procedures

A. van Diem, Inventerra Holding B.V. en Van Diem Beheer B.V. 27-09-2018 
 5

De curator heeft jegens gedaagden vorderingen ingesteld o.g.v. artikel 2:248, 
2:9 en 6:162 BW i.v.m. (kort samengevat) het onbehoorlijke bestuur / 
onrechtmatig handelen zijdens gedaagden. De curator heeft primair betaling 
van het boedeltekort en subsidiair schadevergoeding van gedaagden 
gevorderd. Ter verzekering van zijn vorderingen heeft de curator conservatoire 
beslagen ten laste van gedaagden gelegd.

27-09-2018 
 5



9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

De dagvaarding is aangebracht. Gedaagden hebben in eerste instantie verstek 
laten gaan waarna het verstek gezuiverd is. Aan gedaagden zal thans een 
termijn worden gegeven voor het nemen van een conclusie van antwoord.

27-09-2018 
 5

Gedaagden hebben een akte houdende een provisionele vordering in incident 
tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak genomen. Het incident strekt 
ertoe de gevolgen van een door de curator gelegd beslag op te heffen. De 
curator heeft voor antwoord in incident geconcludeerd. Na eenstemmig 
partijberaad staat de zaak op de rol van 23 januari 2019 voor vonnis in 
incident.

02-01-2019 
 6

De rechtbank heeft de incidentele vordering van A. van Diem tot opheffing van 
(de gevolgen van) een door de curator gelegd beslag bij vonnis van 23 januari 
2019 afgewezen en de hoofdzaak voor het bepalen van een comparitie van 
partijen verwezen naar de rol van 6 februari 2019. Die comparitie is na opgave 
van verhinderdata bepaald op 13 mei 2019. 

03-04-2019 
 7

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De zaak stond voor vonnis 
op de rol van 26 juni 2019. Het w ijzen van vonnis is aangehouden tot de 
rolzitting van 7 augustus 2019.

19-07-2019 
 8

De rechtbank heeft op 14 augustus 2019 vonnis gewezen en de vorderingen 
van de curator ten dele toegewezen met veroordeling van gedaagden in de 
proceskosten [ECLI:NL:RBROT:2019:6486]. Gedaagden hebben aangekondigd 
hoger beroep in te stellen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. 

18-10-2019 
 9

Bij exploot van 29 oktober 2019 hebben gedaagden hoger beroep ingesteld en 
de zaak is op de rolzitting van 10 december 2019 aangebracht. Bij arrest van 
24 december 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag mondelinge behandeling 
na aanbrengen bepaald die zal plaatshebben op 29 januari 2020. 

17-01-2020 
 10

Na de mondelinge behandeling hebben partijen hun geschil geschikt. De 
boedel ontving tegen finale kw ijting een bedrag van euro 57.500,-.

16-04-2020 
 12

10. Overig

De curator concentreert zich op de afw ikkeling van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en op de aanstaande 
verificatievergadering.

27-09-2018 
 5

De curator concentreert zich op de afw ikkeling van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

02-01-2019 
 6

De curator concentreert zich op de afw ikkeling van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hiervoor onder 9).

03-04-2019 
 7



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De curator wacht af of hoger beroep wordt ingesteld (zie hiervoor onder 9) en 
gaat zodra mogelijk over tot afw ikkeling. 

18-10-2019 
 9

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op het hoger beroep in de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hiervoor onder 9) en gaat zodra 
mogelijk over tot afw ikkeling. 

17-01-2020 
 10

De afw ikkeling van het faillissement wordt in gang gezet. 16-04-2020 
 12

Nu alle werkzaamheden zijn verricht zal de curator het faillissement bij de 
rechtbank voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Dit verslag 
kan dan ook worden beschouwd als een eindverslag. 

16-07-2020
 13

Thans nog onduidelijk (en in belangrijke mate afhankelijk van het verloop van 
de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure).

27-09-2018 
 5

Afhankelijk van de vraag of hoger beroep wordt ingesteld in de 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure en het eventuele verdere verloop 
daarvan, is de termijn van afw ikkeling vooralsnog onduidelijk. 

18-10-2019 
 9

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop 
van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in hoger beroep (zie hiervoor 
onder 9). Een en ander is vooralsnog onduidelijk. 

17-01-2020 
 10

De afw ikkeling van het faillissement wordt in gang gezet. 16-04-2020 
 12

16-10-2020 16-07-2020
 13

Bijlagen
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