
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 4  Datum: 27/10/16 
 

Gegevens onderneming  : Elwee Holding B.V., 
    tevens h.o.d.n. Puursolar 

 
Faillissementsnummer  : C/03/15/388F 
Datum uitspraak  : 27 oktober 2015 

Curator  : Mr. Ch.L.J.R. Lückers 
R-C   : Mr. R.P.J. Quaedackers 

 
Activiteiten onderneming : Financiële holding, 

beheersmaatschappij, tevens 

het ontwerpen, verkopen, 
installeren van producten voor 

een besparende en 
energiezuinige 
energievoorziening, waaronder 

zonnepanelen, e.d. 
Omzetgegevens   : €130.000,-- 

Personeel gemiddeld aantal : 1 (directeur zelf) 
 

Verslagperiode : 27 juli t/m 26 oktober 2016 
Bestede uren in verslagperiode :   3 uren en   4 minuten 
Bestede uren Totaal  : 25 uren en 40 minuten 

 

 
 
 
Veranderingen ten opzichte van het vorige verslag zijn dikgedrukt (nieuwe tekst). De tekst 

die in het volgende verslag verdwenen zal zijn, is thans doorgestreept. 
 
TOELICHTING VOOR DEGENEN DIE KENNIS NEMEN VAN DIT OPENBARE 

VERSLAG:  

Een faillissementsverslag wordt primair uitgebracht ter rapportering aan de rechtbank / 

RC. Krachtens artikel 73a Faillissementswet is dit verslag echter ook openbaar en ligt 

daardoor voor iedereen ter inzage. Gelet op die openbaarheid, in combinatie met onder 

meer privacygevoelige informatie en ook omdat lopende onderzoeken nog niet geheel 

afgerond kunnen zijn, kan er in elk faillissement informatie zijn die (nog) niet uit dit 

openbare verslag blijkt. Voorts dient er steeds rekening mee te worden gehouden, dat een 

faillissement zich kenmerkt door voortschrijdend inzicht in feiten en omstandigheden. Aan 

het verslag kan geen absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud ontleend worden, 

noch kunnen er rechten en/of verplichtingen uit volgen. Op de inhoud van het verslag kan 

derhalve geen beroep in of buiten rechte gedaan worden tegen de curator en/of de boedel.  

  



 

1. Inventarisatie 
 

1.1 Directie en organisatie: 
De heer Luc van de Weijer is bestuurder van Elwee Holding B.V., 

handelsnaam PuurSolar. Elwee Holding B.V. is tevens de holding, 
van PuurSolar B.V., maar er werden geen zaken in die B.V. gedaan. 
Gefailleerde voerde zelf geen werkzaamheden uit.  

Gefailleerde kocht zonnepanelen en toebehoren in bij grossiers en 
besteedde al het installatie- en plaatsingswerk uit aan een derde. 

 
1.2  Winst en verlies: 

€6.600,-- winst in 2014. 

 
1.3 Balanstotaal: 

 €140.000,-- 
 
1.4 Lopende procedures: 

 -- 
 

1.5 Verzekeringen: 
 -- 

 
1.6 Huur: 
 Al eerder beëindigd. 

 
1.7 Oorzaak faillissement: 

Het was een heel klein bedrijf. De omzet en marges waren zo 
gering, dat de kosten niet gedekt werden. Er was geen enkele 
financiële reserve. Tegenvallers konden niet worden opgevangen.  

 
 

2. Personeel 
 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 

 0 
 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 
 1 (directeur) 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging: (beëindiging) 
 Medio 2015 

 
  



 

3. Activa 
 

Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving: 

 -- 
 
3.2 Verkoopopbrengst: 

 -- 
 

3.3 Hoogte hypotheek: 
 -- 
 

 
3.4 Boedelbijdrage: 

 -- 
 
 

Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving: 

 Bijna geen. Inventaris was van voormalig verhuurder. 
 

3.6  Verkoopopbrengst: 
 -- 
 

3.7  Boedelbijdrage: 
 -- 

 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus: 
 -- 

 
 

Voorraden/ onderhanden werk 
3.9  Beschrijving: 
 Geen. 

 
3.10 Verkoopopbrengst: 

 -- 
 
3.11 Boedelbijdrage: 

 -- 
 

 
Andere activa 
3.12 Beschrijving: 

100% van het aandelenkapitaal in PuurSolar B.V. (leeg) en een 
minderheidsaandeel in Solar Zuid B.V. (nog in onderzoek). 

 



 

3.13 Verkoopopbrengst: 
 -- 

 
 

4. Debiteuren 
 
4.1 Omvang debiteuren: 

 Geen. 
 

4.2 Opbrengst: 
 -- 
 

4.3 Boedelbijdrage: 
 -- 

 
 
5. Bank / Zekerheden 

 
5.1  Vordering van bank(en): 

 ING Bank: €37,11 
 Rabobank: €53,73 

 
5.2 Leasecontracten: 
 -- 

 
5.3 Beschrijving zekerheden: 

 -- 
5.4 Separatistenpositie: 
 -- 

 
5.5 Boedelbijdragen: 

 -- 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud: 

 -- 
 

5.7 Reclamerechten: 
 -- 
 

 
5.8 Retentierechten: 

 -- 
 
 

 
 

 



 

6. Doorstart / voortzetten 
 

Voortzetten 
6.1 Exploitatie / zekerheden: 

 -- 
 
6.2 Financiële verslaglegging: 

 -- 
 

 
Doorstart 
6.3 Beschrijving: 

Bedrijf was al gestaakt en de bestuurder is al een heel ander soort 
bedrijf gestart (inmiddels ook moeten staken). Er zijn noch 

financiële middelen, noch kansen op een winstgevende exploitatie. 
Aan een doorstart wordt dus helemaal niet gedacht. 

 

6.4 Verantwoording: 
 -- 

 
6.5 Opbrengst: 

 -- 
 
6.6 Boedelbijdrage: 

 -- 
 

 
7. Rechtmatigheid 
 

7.1 Boekhoudplicht: 
Er is een heel summiere financiële administratie bijgehouden.  

De rechten en verplichtingen van de B.V. vallen daar nauwelijks uit 
af te leiden en bijvoorbeeld een grote crediteur stond er niet eens 
bij. Jaarrekeningen zijn niet opgemaakt en aangiftes VPB zijn ook 

niet gedaan, hetgeen geleid heeft tot ambtshalve aanslagen en dus 
tot onnodige verhoging van de schulden. De conclusie kan dan ook 

alleen luiden, dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, evenmin 
als aan de verplichting tot deponering van jaarrekeningen. Dit is 
mede en zelfstandig een oorzaak van het faillissement. 

 
7.2 Depot jaarrekeningen: 

 Helemaal niet aan voldaan. 
 
7.3 Goedk. verklaring Accountant: 

 N.v.t. 
 

 



 

7.4 Stortingsverplichting aandelen: 
 Nog in onderzoek. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur: 

Er is zonder enig startkapitaal, zonder omzet en zonder kennis van 
de branche aan het werk gegaan en mogelijk ook nog bewust 
doorgegaan  met het maken van schulden toen vast stond dat die 

niet meer betaald konden worden. Ook zijn crediteuren op kosten 
gejaagd door een papieren verhuizing naar Noord-Holland e.d. 

Zowel de feitelijk bestuurder de heer L.J.J. van de Weijer, als wel 
diens partner mevrouw A.A.M.J. Martens als statutair bestuurder 
zijn door mij aansprakelijk gesteld voor het hele tekort in dit 

faillissement.  
 

7.6 Paulianeus handelen: 
Er zijn in de periode voorafgaand aan het faillissement betalingen 
aan privé gedaan en er is een vordering in rekening-courant op 

privé ontstaan. Daar is geen sluitende verklaring voor gegeven door 
de bestuurder, behoudens dat hij geld nodig had om van te leven. 

Aangezien hij toch voor het hele tekort in het faillissement 
aansprakelijk wordt gesteld, zal paulianeus handelen hooguit in een 

eventueel te voeren procedure als subsidiaire grondslag voor een 
deel van de vordering worden meegenomen, maar daar wordt nu 
geen zelfstandig werk aan gedaan. 

 
 

8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen: 

 -- 
 

8.2 Pref. vord. van de fiscus: 
 €6.765,00 
 

8.3 Pref. vord. van het UWV: 
 -- 

 
8.4 Andere pref. crediteuren: 
 Aanvrager faillissement: €1.549,00 

 
8.5 Aantal concurrente crediteuren: 

 5 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: 

 €27.485,19 
 

 



 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: 
 -- 

 
 

9. Overig 
 
9.1  Termijn afwikkeling faillissement: 

 -- 
 

9.2  Plan van aanpak: 
Er is een regelingsvoorstel gedaan, dat apart aan de RC zal worden 
voorgelegd. 

 
9.3 Indiening volgend verslag  

 27 april 2017 


