
Algemeen

Gegevens onderneming

Prospect Techniek Groep B.V. 

Activiteiten onderneming

Elektronische bouwinstallatie, loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair, uitleenbureau.

Omzetgegevens

2014: €   30.430 (jaarrekening)
2015: € 196.367 (jaarrekening)
2016: € 509.120 (grootboek)
2017: € 184.242 (kolommenbalans)

Personeel gemiddeld aantal

13

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1: € 460,31

Verslag 2: € 619,82

Verslagperiode

Verslag 1: 25 juli 2017 t/m 29 augutus 2017

Verslag 2: 30 augustus 2017 t/m 5 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1: 40:18 

Verslag 2: 45:48

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000014708:F001

25-07-2017

mr.   Hofman

Curator: mr. K. van de Peppel

Insolventienummer: F.16/17/334
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Bestede uren totaal

Verslag 1: 40:18

Verslag 2: 86:06

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Prospect Techniek Groep B.V. is op 19 augustus 2014 opgericht. JDR Totaal Beheer B.V. en 
Paques Beheer B.V. houden ieder de helft van de aandelen in curanda. Deze twee 
vennootschapen zijn tevens bestuurder van curanda. De heer J.P. de Roo is enig 
aandeelhouder en bestuurder van JDR Totaal Beheer B.V. De heer M.M. Pacques is enig 
aandeelhouder en bestuurder van Paques Beheer B.V. 

1.2 Winst en verlies

2014: € 21.357 (verlies) bron: jaarrekening 2014
2015: € 13.376 (verlies) bron: jaarrekening 2015
2016: € 126.619 (verlies) bron: grootboek 2016
2017: € 214.640 (verlies) bron: kolommenbalans

1.3 Balanstotaal

2014: € 32.567 bron: jaarrekening 2014
2015: € 39.684 bron: jaarrekening 2015
2016: € 197.669 bron: boekhoudprogramma balans meerdere jaren
2017: € 139.759 bron: boekhoudprogramma balans meerdere jaren

1.4 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van een lopende procedure tot 
aanvraag van het faillissement door een tweetal werknemers. Deze procedure zou op 8 
augusstus 2017 behandeld worden, maar is inmiddels ingetrokken.

1.5 Verzekeringen

Curanda heeft de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Voor zover deze niet meer nodig 
zijn, zijn deze opgezegd.

1.6 Huur

Curanda verrichtte haar werkzaamheden aan het bedrijfspand aan de Appolloweg 2D te 
Lelystad. Dit pand behoort in eigendom toe aan de heer Paques ofwel zijn vennootschap. 
Tussen de eigenaar en de vennootschap is geen huurovereenkomst noch een 
gebruiksvergoeding afgesproken.
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1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurders geven aan dat op het enige grote project, het aanleggen van de elektra in een 
nieuw gemeenschapscentrum te Tiel, grote verliezen werden gedraaid. Dit project zou volgens 
bestuurder Paques kosteloos zijn afgemaakt door een zustervennootschap van curanda 
(tevens vennootschap waar hij middellijk bestuurder van is) met een aantal voormalig 
werknemers van curanda die inmiddels (per 1 juni 2017) uit dienst waren getreden bij curanda 
en in dienst zijn getreden bij de zustervennootschap. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de bestuurders was er nog sprake van een werknemer in dienst van curanda. 
Voorafgaand aan het faillissement was nog sprake van in totaal 13 werknemers.
Een deel van de werknemers is per 1 juni 2017 in dienst getreden van Prospect 
Uitzendwerken B.V., een zustervennootschap tevens vennootschap waarvan de heer Paques 
middellijk bestuurder is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

13

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris per brief van 27 juli 2017 
ontslagen.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Aan curanda behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Aan curanda behoren geen bedrijfsmiddelen in eigendom toe. Er werd gebruik gemaakt van 
de bedrijfsmiddelen van Prospect Uitzendwerken B.V. Volgens de bestuurders werd uitsluitend 
huur aan curanda in rekening gebracht voor voertuigen die in eigendom toebehoorden aan 
Prospect Uitzendwerken B.V. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op dit moment is er sprake van een fiscale vordering ter hoogte van € 24.311,00, maar is er 
volgens de bestuurders geen sprake van bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
Volgens de middellijk bestuurders was er geen sprake van voorraden. Deze werden direct ter 
plekke verwerkt. De elektra werd aangeleverd door de opdrachtgever. Curanda installeerde 
deze.
Volgens de middellijk bestuurders was er ten tijde van het faillissement geen sprake meer van 
declarabel onderhanden werk. Het project te Tiel was afgerond. Op was 
afwerkwerkzaamheden na. De enige werkzaamheden die nog zouden moesten plaatsvinden 
werden afgemaakt door Prospect Uitzendwerken B.V. De heer Paques, middellijk bestuurder 
gaf aan dat er sprake was van arbeid, die niet meer gedeclareerd kon worden. Omdat hij 
echter een goede relatie had met de opdrachtgever, hij verrichte voor deze opdrachtgever ook 
andere werkzaamheden middels Prospect uitzendwerken B.V., wilde hij zorgdragen voor een 
goede afwikkeling van het project. Ik heb bij de middellijk bestuurders en de opdrachtgever de 
gegevens met betrekking tot het project opgevraagd, maar ben daarvan nog in afwachting. 
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Verslag 2: 
Onderhanden werk
Het betreft de bouw van een gemeenschapscentrum in Tiel. Curanda verzorgde aldaar 
de aanleg van alle elektra.
Volgens middellijk bestuurder Paques zijn deze werkzaamheden zoveel mogelijk door 
werknemers van zijn dochtervennootschap uitgevoerd. Het betrof werkzaamheden 
waarvoor volgens hem geen omzet meer kon worden uitgevoerd. De heer Paques heeft 
mij geïnformeerd dat Prospect Uitzendwerken B.V. een aantal werknemers van curanda 
heeft overgenomen.
Inmiddels heb ik contact gehad met de opdrachtgever. Men informeerde mij dat het 
project al was opgeleverd een maand voor het faillissement. Na de oplevering dienden 
de opleverpunten te worden uitgevoerd, welke naar zeggen van de opdrachtgever  voor 
de datum van het faillissement waren opgelost. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
Vooralsnog is hiervan geen sprake.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1:
Ik ben benaderd door een bedrijf dat curanda hielp bij het aanvragen van subsidies en het 
lerend personeel begeleidde. Het gaat over subsidies die betrekking hebben op onderwijs en 
begeleiding van personeel. Men geeft aan dat men tegen een vergoeding alsnog subsidie kan 
aanvragen en de aanvragen kan afwikkelen. Ik heb bij de bestuurders en voornoemd bedrijf 
informatie opgevraagd over deze potentiële subsidiebaten. 

Verslag 2:
In deze verslagperiode heb ik – met toestemming van de rechter-commissaris - het 
bedrijf dat de subsidies en de leerlingbegeleiding voor curanda verzorgde opdracht 
gegeven een  aanvraag in te dienen voor een subsidie Praktijkleren en  een OTIB 
subsidie. Bij de OTIB-subsidie is getracht de subsidie te verkrijgen, hetgeen niet is 
gelukt, omdat het diploma door de betreffende leerling niet is behaald voor de datum 
van het faillissement. Wat betreft de andere subsidie Praktijkleren zal naar verwachting 
meer bekend worden in december dit jaar.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
Ik heb nog in onderzoek of een bate kan worden gerealiseerd.

Verslag 2: 
De te verwachten opbrengst zal ongeveer € 7.000,00 bedragen.
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Verslag 1:
Ik heb contact opgenomen met de middellijk bestuurders en het subsidiebedrijf om mij te laten 
informeren.

Verslag 2:
Ik heb in deze verslagperiode contact gehad met het leerlingbegeleidingsbedrijf en een 
subsidiebedrijf ter voorbereiding van de subsidieaanvragen en het doen van de 
aanvragen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1: € 1.488,00

Middellijk bestuurder De Roo gaf aan dat deze factuur al is voldaan. Ik heb echter geen 
betaling aangetroffen op de bankrekeningen van curanda. Inmiddels is gebleken dat de factuur 
is voorzien van een ander bankrekeningnummer dan de zakelijke bankrekeningen van 
curanda. De bestuurders is hierover om opheldering gevraagd.

Verslag 2:
Middellijk bestuurder De Roo heeft in de afgelopen verslagperiode aangegeven dat hij 
per ongeluk zijn privé-bankrekeningnummer op een factuur heeft vermeld toen hij zelf 
de factuur opmaakte. Op mijn verzoek het geld aan de boedel te voldoen heeft hij niet 
voldaan. 

4.2 Opbrengst

Verslag 1: € 0,00

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

De debiteur en de bestuurders zijn aangeschreven tot betaling. 
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda beschikte over twee rekening-courantfaciliteiten. Een daarvan is een bankrekening bij 
ABN AMRO Bank. Het positieve saldo ten tijde van het faillissement ten bedrage van €  
460,31 is overgeboekt naar de faillissementsrekening. 
De andere rekening betreft een bankrekening bij ING Bank. Deze bank heeft een vordering 
ingediend van € 29,47. Deze bank kan geen aanspraak maken op zekerheden.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
Er was volgens de middellijk bestuurders geen sprake van leaseovereenkomsten door curanda 
afgesloten. De auto's die werden gebruikt door werknemers van curanda werden voor de duur 
van het gebruik gehuurd van Prospect Uitzendwerken B.V. De kosten werden aan curanda 
gefactureerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
Niet van toepassing
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:
Er was volgens de middellijk bestuurders geen sprake van onderhanden werk dat tegen een 
bate voor de boedel kon worden afgemaakt.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1:
Mij is vooralsnog niet gebleken van een mogelijkheid tot een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verslag 1:
Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
Op dit moment laat ik uitzoeken of er sprake is van een behoorlijke boekhouding.
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Verslag 2:
Ik heb inmiddels een quick scan van de administratie laten uitvoeren. De resultaten 
daarvan zijn onlangs bekend geworden. De quick scan gaf aanleiding vragen te stellen 
aan de middellijk bestuurders. De middellijk bestuurders zijn uit dien hoofde 
aangeschreven.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag 1:
Niet van toepassing vanwege de omvang van de onderneming.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1: 
Ik heb de gegevens opgevraagd bij de middellijk bestuurders.

Verslag 2:
Ik heb gegevens ontvangen waaruit blijkt dat aan de stortingsverplichting zou zijn 
voldaan. Deze stukken zijn in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Ik heb dit nog in onderzoek.

Ik heb dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Hiervoor besprak ik al de kwestie van het Project in Tiel. De zustervennootschap van curanda 
zou kosteloos de werkzaamheden hebben afgerond. Op dit moment ben ik doende informatie 
te verkrijgen van de verschillende partijen. 

Zie hiervoor onder punt 3.11

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Op dit moment zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
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Verslag 2: 
Op dit moment zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1: 
€ 24.311,00

Verslag 2:
€ 24.676,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.

Verslag 2:
Ik ben nog in afwachting van de vordering van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1:
Niet van toepassing. 

Verslag 2:
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1: 5

Verslag 2: 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 25.620,90

Verslag 2:
€ 26.269,16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: 
Nog niet bekend.
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Verslag 2:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De heer F.A.H. Kraus (oud werknemer)

9.2 Aard procedures

Het betrof een faillissementsaanvraag.

9.3 Stand procedures

Behandeling ter zitting van 8 augustus 2017 is ingetrokken.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog onbekend.

Verslag 2:
Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek naar mogelijke overdracht project te Tiel;
- onderzoek naar administratie;
- incasseren vordering debiteur;
- onderzoek naar subsidiemogelijkheden.

Verslag 2:
- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso;
- subsidie afwachten. 

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden
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10.4 Werkzaamheden
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