Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
31-12-2021
F.16/21/159
NL:TZ:0000191072:F001
01-06-2021

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Solar Quality B.V.
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Gegevens onderneming
Solar Quality B.V.

01-07-2021
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Hanna Hilgersstraat 60
1318 CW Almere
Gefailleerde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
77071719.

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
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Elektrotechnische bouw installatie. Het verkopen, leveren en installeren van
zonnepanelen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend. De curator beschikt niet overige enige administratie.

01-07-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

01-07-2021
1

Toelichting
Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 1
De bestuurder heeft (telefonisch) aangegeven dat er op datum faillissement
geen personeelsleden (meer) in loondienst zijn.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van
1-6-2021

01-07-2021
1

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

01-10-2021
2

t/m
30-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 27 min

2

20 uur 9 min

3

1 uur 45 min

totaal

42 uur 21 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is bij akte van 20 januari 2020 opgericht en op 21 januari
2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Roy Johannes Hendrikus Bruin.
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1.2 Lopende procedures
Onbekend. Vooralsnog is hiervan niet gebleken. Zie par. 1.5 van dit verslag.
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1.3 Verzekeringen
Onbekend. Vooralsnog is het niet gebleken dat er sprake is van lopende
verzekeringen die voor beëindiging in aanmerking komen. Zie par. 1.5 van dit
verslag.
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1.4 Huur
Niet van toepassing. De onderneming w erd - voor zover thans bekend gedreven vanuit het w oonadres van gefailleerde. Zie par. 1.5 van dit verslag.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De contacten met de bestuurder bestaan vooralsnog slechts uit een eenmalig
telefoongesprek op faillissementsdatum en diverse e-mailcorrespondentie van
de zijde van de curator. Tijdens het eenmalige telefoongesprek met de
bestuurder is een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking ten kantore
van de curator. De bestuurder is niet verschenen. Vervolgens is een tw eede
afspraak gepland w aarbij de bestuurder w ederom niet is verschenen. Op
vragen van de curator w ordt niet geantw oord. Daarnaast w ordt de telefoon
niet (meer) beantw oord en beschikt de curator niet over enige administratie
ondanks herhaaldelijke verzoeken c.q. sommaties.
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De curator is - gelet op het voorgaande - niet bekend met de achterliggende
gronden van het faillissement is. Gezien het voorgaande voldoet de bestuurder
niet aan de op hem rustende inlichtingen- en informatieplicht uit art. 105-106
Fw . Derhalve heeft de rechter-commissaris in onderhavig faillissement van
Solar Quality B.V. een faillissementsverhoor gelast. Het faillissementsverhoor
vindt plaats op 27 juli a.s. om 13.30 uur in de rechtbank te Lelystad. De
bestuurder w ordt door de rechtbank opgeroepen om te verschijnen.
Het faillissement is aangevraagd door Lease 2.0 B.V. , w elke vennootschap
een vordering heeft op gefailleerde uit hoofde van een ter beschikking
gestelde leaseauto.
Uit de gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is
gebleken dat de bestuurder eerder handelde in installatie van zonnepanelen
middels een eenmanszaak onder de naam "RB Solar". Het faillissement van
deze eenmanszaak is op 18 februari 2020 uitgesproken. Laatstgenoemd
faillissement van de eenmanszaak van de bestuurder is bij gebrek aan baten
opgeheven.
De curator zal nog onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het
faillissement van Solar Quality B.V.
De bestuurder is niet verschenen op het faillissementsverhoor. De curator
heeft zich in overleg met de rechter-commissaris beraad op de vervolgstappen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Onbekend. Zie tevens par. 1.5 van dit verslag. Telefonisch heeft de bestuurder
aan de curator aangegeven dat er geen personeel (meer) in loondienst is van
gefailleerde. Tot vorig jaar zouden zes personen w erkzaamheden voor
gefailleerde hebben verricht, maar dit zijn vermoedelijk zzp-ers.
Volgens de informatie van het UW V is blijkens de loonaangifte van mei 2021
een vijftal w erknemers in loondienst (gew eest). Van de Belastingdienst ontving
de curator evenw el het bericht dat er over de tijdvakken december 2020 tot en
mei 2021 nihil aangiften zijn ingediend. Dit w ordt nader onderzocht.
De curator heeft van één w erknemer een arbeidsovereenkomst ontvangen
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w aaruit zou blijken dat deze w erknemer met ingang van 19 april 2021 in
loondienst is getreden bij gefailleerde. Deze w erknemer heeft volgens opgave
geen loon ontvangen. De curator heeft de betreffende arbeidsovereenkomst
met toestemming van de rechter-commissaris beëindigd. Het UW V heeft het
bestaan van de dienstbetrekking onderzocht en de aanvraag overname
betalingsverplichtingen (vooralsnog) afgew ezen.
Daarnaast heeft nog een (oud) w erknemer zich bij de curator gemeld. Ook
deze w erknemer heeft volgens opgave een loonvordering. De curator is nog in
afw achting van verdere (contact)gegevens van deze w erknemer en zal - indien
opportuun - ook deze arbeidsovereenkomst beëindigen.

Toelichting
De curator heeft de adresgegevens van de betreffende (oud) w erknemer
ontvangen en heeft - voor zover vereist - de arbeidsovereenkomst beëindigd.

01-10-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
01-07-2021
1

Toelichting
Onbekend. Zie hierboven. Zie tevens par. 1.5 van dit verslag.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-6-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslag w erknemer;
- contact (oud) w erknemer;
- contacten UW V;
- contacten Belastingdienst.
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Afgew ikkeld.

31-12-2021
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Blijkens kadastrale recherche heeft gefailleerde geen
onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Kadastrale recherche.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nu de curator vooralsnog niet over enige administratie beschikt en de
bestuurder van gefailleerde niet op vragen van de curator reageert (zie tevens
par. 1.5 van dit verslag), w ordt dit onderzoek bemoeilijkt. Er zijn vooralsnog
geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator verricht onderzoek naar het
bestaan van eventuele bedrijfsmiddelen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van toepassing zal de curator het bodemvoorrecht uitoefenen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tijdens het eerste (en enige) telefonisch contact met de bestuurder is
aangegeven dat er nog sprake is van onderhanden w erkzaamheden. Aan de
bestuurder is verzocht om een overzicht te verstrekken van deze
w erkzaamheden met daarbij een specificatie van de kosten die voor de
verschillende opdrachten nog gemaakt moeten w orden. Ondanks diverse
verzoeken c.q. sommaties heeft de curator dit overzicht niet van de bestuurder
ontvangen. Zie tevens par. 1.5 van dit verslag. Dit w ordt nader onderzocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-07-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Correspondentie met bestuurder. Zie ook onder 3.3. van dit verslag.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Peugeot 206
totaal

Toelichting andere activa
Volgens opgave van de RDW staat sinds 22 april 2021 – aldus kort vóór
faillissementsdatum – een voertuig op naam van gefailleerde geregistreerd. Dit
betreft een Peugeot 206 type SW , 1.6 met kenteken 91-LH-GF (bouw jaar
2003). De APK vervaldatum is 29 maart 2022. Dit voertuig is tot op heden niet
aangetroffen. Dit w ordt nader onderzocht.

01-07-2021
1

Er lijkt een w ebsite / domeinnaamregistratie w w w .rotalbouw .com aan (de
bestuurder van) gefailleerde te zijn gelieerd, echter deze w ebsite lijkt niet
(meer) actief. Dit w ordt nader onderzocht.
De curator heeft de Belastingdienst verzocht om ten aanzien van het voertuig
met kenteken 91-LH-GF een signalering te plaatsen in het kentekenregister.
De Belastingdienst heeft vervolgens aangegeven dat het voertuig sinds 14
augustus 2021 niet meer op naam van gefailleerde staat geregistreerd. De
curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij het RDW en is in afw achting van
een reactie.

01-10-2021
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De curator heeft informatie verkregen van de RDW . De curator heeft een en
ander in onderzoek, al is het tot op heden niet gelukt om in contact te komen
met de nieuw e eigenaar van de auto.

31-12-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- aanschrijven RDW ;
- onderzoek domeinnaamregistratie(s).
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- aanschrijven Belastingdienst en RDW .

01-10-2021
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- Onderzoek (overdracht van) voertuig.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Onbekend
totaal

Toelichting debiteuren
Er is (nog) niet gebleken van vorderingen op derden. Nu de curator vooralsnog
niet beschikt over enige administratie en de bestuurder niet voldoet aan de op
hem rustende inlichtingen- en medew erkingsplicht, w ordt dit onderzoek
bemoeilijkt (zie ook par. 1.5 van dit verslag). De curator zet dit onderzoek de
komende verslagperiode voort.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator verricht onderzoek naar het bestaan van vorderingen op derden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven.
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Gefailleerde hield een viertal rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Deze
rekeningen zijn geblokkeerd voor gebruik. Aan de bank is verzocht om het zeer
geringe saldo - na verrekening van de roodstand - over te maken naar de
faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een autoleaseovereenkomst met betrekking tot een Ford
Transit L2H2. De leasemaatschappij heeft - nu de leasetermijnen niet w erden
voldaan - het faillissement aangevraagd en de curator verzocht om teruggave
van de door haar aan gefailleerde in lease gegeven bestelauto. De curator is
vooralsnog onbekend met de vindplaats van de leaseauto (zie tevens par. 1.5
van dit verslag). Dit onderzoek w ordt voortgezet.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie onder par. 5.2 van dit verslag. Er hebben zich tot op heen geen andere
crediteuren gemeld die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.

01-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die zich (mogelijk) op een
retentierecht beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
(mogelijke) reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken;
- contacten ABN AMRO Bank N.V.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tijdens het eerste (en enige) telefonisch contact met de bestuurder is
aangegeven dat er nog sprake is van onderhanden w erkzaamheden. Aan de
bestuurder is verzocht om een overzicht van deze w erkzaamheden met daarbij
een specificatie van de kosten die voor de verschillende opdrachten nog
gemaakt moeten w orden.
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De curator heeft hieromtrent - ondanks herhaald verzoek - niet mogen
vernemen.
De bestuurder voldoet nog steeds niet aan zijn verplichtingen, w aardoor
voortzetting van de activiteiten voor de curator onmogelijk is.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie onder par. 6.1. van dit verslag.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde heeft de boekhouding - ondanks herhaaldelijke
verzoeken c.q. sommaties - vooralsnog niet aan de curator overhandigd. De
rechter-commissaris in onderhavig faillissement heeft een faillissementsverhoor
gelast. Het faillissementsverhoor vindt plaats op 27 juli a.s. om 13.30 uur in de
rechtbank te Lelystad. Dit onderzoek w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet.
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De rechter-commissaris heeft de bestuurder opgeroepen om te verschijnen op
een verhoor tot het verstrekken van inlichtingen. De bestuurder heeft de
oproep getekend voor ontvangst. Desondanks is de bestuurder niet
verschenen of heeft hij anderszins iets van zich laten horen. Ingevolge artikel
105/106 Fw is de bestuurder verplicht voor de curator te verschijnen en hem
alle inlichtingen te verschaffen zo vaak als hij daartoe w ordt opgeroepen. De
curator zal zich nader beraden op de vervolgstappen in dit kader.
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Ten opzichte van het vorige verslag zijn er geen nieuw e ontw ikkelingen in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

31-12-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen aanw ezig. Gelet op de oprichtingsdatum is dit ook
niet van toepassing.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
bedraagt het geplaatst kapitaal een bedrag van EUR 1.200,00 en het gestort
kapitaal een bedrag van EUR 0,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Nu de administratie van de vennootschap (vooralsnog) niet beschikbaar is en
niet aan de curator ter hand
is gesteld, kan de curator dit onderzoek (nog) niet naar behoren uitvoeren.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Zie ook par. 7.1. en par. 1.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- De curator zal erop toezien dat de volledige administratie zal w orden
ingeleverd;
- Faillissementsverhoor bestuurder d.d. 27 juli 2021;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
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- Beraden vervolgstappen bestuurder;
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden geen.
€ 5,90

01-07-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.606,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden geen.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.995,00
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Toelichting
Aanvrager.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

01-07-2021
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9

01-10-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.248,59
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€ 36.801,36
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft op dit moment nog geen zicht op w elke w ijze het faillissement
zal w orden afgew ikkeld.
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Op basis van de thans bekende gegevens zijn de vooruitzichten voor de
crediteuren somber.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Vanw ege het feit dat gefailleerde tot op heden geen crediteurenlijst heeft
aangeleverd, is de curator (nog) niet in staat gew eest de crediteuren aan te
schrijven. Crediteuren w orden verzocht hun vordering inclusief achterliggende
facturen in te dienen via het e-mailadres: crediteuren.utrecht@vandiepen.com.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- onderzoek (mogelijke) voorraad en inventaris;
- toezien op het aanleveren van de administratie;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- faillissementsverhoor bestuurder;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- onderzoek (mogelijke) voorraad en inventaris en vindplaats auto;
- toezien op het aanleveren van de administratie en voortgang onderzoek
administratie(plicht) en rechtmatigheid;
- ontw ikkelingen met betrekking tot (pogingen tot) contact bestuurder;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk
bestaan uit:
- onderzoek (mogelijke) voorraad en inventaris en vindplaats auto;
- toezien op het aanleveren van de administratie en voortgang onderzoek
administratie(plicht) en rechtmatigheid;
- ontw ikkelingen met betrekking tot (pogingen tot) contact bestuurder;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT
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Bijlagen
Bijlagen

