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Inleiding 
Detachering Beheer BV is houdstermaatschappij van een achttal vennootschappen die actief zijn in het de-
tacheren van personeel bij opdrachtgevers. Deze dochtervennootschappen zijn niet gefailleerd. Tot kort voor 
faillissement droeg de vennootschap de handelsnaam P&B Detachering Beheer BV, maar om verwarring 
met de andere vennootschappen te voorkomen is de handelsnaam aangepast. P&B is de handelsnaam 
waarmee het detacheringsbedrijf zich in de markt begeeft. 
 
Aangezien de dochtervennootschappen niet zijn gefailleerd is de exploitatie bij die vennootschappen ge-
woon voortgezet. Bij deze vennootschappen zijn ca. 80 werknemers in loondienst. Het faillissement betreft 
slechts de houdstermaatschappij, zodat dit openbare verslag ook slechts op die vennootschap betrekking 
heeft. 
 
Dit openbaar verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld.  
De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde in-
formatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat 
achteraf gegevens in dit verslag bij moeten worden gesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diver-
se partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
 
De werkzaamheden van de curator in de tweede verslagperiode hebben voornamelijk betrekking gehad op 
een tegen hem aangespannen kort gedingprocedure enerzijds en het doen van een boekenonderzoek an-
derzijds. Op beide onderwerpen wordt in dit verslag nader ingegaan. 

 
In de derde verslagperiode is de discussie met RUAN Beheer BV afgewikkeld en het boekenon-
derzoek afgerond. Nu er geen bijzonderheden uit het onderzoek zijn gekomen en er geen verdere 
onderwerpen afgewikkeld moeten worden, kan dit faillissement worden beëindigd. 
 
1.  Inventarisatie (0,0 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
1.1 Directie en organisatie 
 
Detachering Beheer BV is opgericht in 2005, volgens opgave van de bestuurder, ten behoeve van de finan-
ciering van de aankoop van de aandelen in P&B Projecten BV en P&B Diensten BV. Voor die aandelen is 
destijds € 7 mio betaald. 
De aandelen Detachering Beheer BV worden gehouden door enig aandeelhouder en bestuurder Buja Hol-
ding BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van deze laatste vennootschap is mw. Hester Jansen. 
 
Zoals in de inleiding vermeld is Detachering Beheer BV enig houdster van aandelen in een achttal vennoot-
schappen. Ze is enig aandeelhoudster van de tussenholding P&B Groep BV, die vervolgens de aandelen 
houdt van zeven werkmaatschappijen: Inflex Detachering BV, P&B Call BV, P&B Contact BV, P&B Contrac-
ting BV, P&B Diensten BV, P&B Projecten BV en P&B Sterk Sociaal BV.  
De vennootschappen P&B Call BV, P&B Contact BV en P&B Projecten BV zouden geen activiteiten meer 
verrichten en ‘leeg’ zijn. Over de andere vennootschappen zijn de ca 80 werknemers verspreid. De exploita-
tie van de werkmaatschappijen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van mw. Jansen. 

 
1.2 Winst en verlies 
 
Resultaat na belastingen: 
2013: € 959.905 
2014: € 143.327 
2015: € 127.305 
 

1.3 Balanstotaal 
 
Enkelvoudige balanstotalen per ultimo: 
2013: € 3.062.090 
2014: € 3.553.606 
2015: € 348.372 
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1.4 Lopende procedures 
 
Bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden is het hoger beroep aanhangig in de procedure tussen mw. 
M.B.M. Rasker enerzijds en Detachering Beheer BV, Buja Holding BV en mw. Hester Jansen in privé ander-
zijds. De procedure dient ter incasso van de vordering van mw. Rasker ter grootte van ruim € 250.000 uit 
hoofde van een aan Detachering Beheer BV verstrekte lening. Deze vordering is in eerste aanleg door de 
rechtbank Gelderland toegewezen. Daarnaast houdt mw. Rasker ook de bestuurder van Detachering Beheer 
BV, Buja Holding BV en mw. Jansen, aansprakelijk voor de niet nakoming van de betalingsverplichting van 
Detachering Beheer BV. Deze laatste vordering in door de rechtbank Gelderland afgewezen, waarna mw. 
Rasker tegen deze afwijzing in hoger beroep is gegaan. 
Voor zover de procedure betrekking heeft op de nakoming van de betalingsverplichting door Detachering 
Beheer BV is de procedure op grond van art. 29 Fw van rechtswege geschorst. 
 
Met betrekking tot bovenstaande procedure heeft de curator geen nadere bijzonderheden te vermelden. 
 
Door RUAN Beheer BV is tegen de curator en de bestuurder van curanda een kort geding procedure ge-
voerd. RUAN Beheer BV is de voormalige aandeelhouder van curanda en verwijt de bestuurder van curanda 
dat zij tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen jegens RUAN Beheer BV. Teneinde haar 
bewijspositie te kunnen onderzoeken heeft RUAN Beheer BV afgifte van afschriften van stukken uit de ad-
ministratie van curanda gevorderd van zowel de curator als de bestuurder van curanda. De bestuurder heeft 
daarbij gesteld niet (meer) in het bezit te zijn van de betreffende stukken, terwijl de curator heeft aangegeven 
eerst in een later stadium inzage in de administratie door RUAN Beheer BV toe te staan. De curator voert 
momenteel namelijk zelf een boekenonderzoek uit in de administratie van curanda en wil dat onderzoek niet 
verstoren door inzage door derden. Eerst nadat zijn onderzoek klaar is, zal RUAN Beheer BV binnen de gel-
dende jurisprudentie inzage in de administratie mogen krijgen. 
RUAN Beheer BV meende echter desondanks in kort geding afgifte van enkele stukken van de curator te 
moeten vorderen. Bij vonnis van 29 augustus jl. heeft de voorzieningenrechter te Gelderland bepaald dat –
vrijwel conform het standpunt van de curator- RUAN Beheer BV binnen twee maanden na betekening van 
het vonnis in kort geding inzage dient te hebben in de administratie van curanda voor zever bij de curator 
aanwezig. De curator verwacht zijn onderzoek ook binnen twee manden te hebben afgerond. 

 
Conform vonnis in kort geding en conform het voorstel zoals door de curator al eerder aan RUAN 
Beheer BV gedaan, heeft de curator na afwikkeling van zijn boekenonderzoek RUAN Beheer BV 
inzage verstrekt in de administratie van curanda teneinde haar in de gelegenheid te stellen zelf 
onderzoek te doen. Hiermee is de kwestie tegen RUAN Beheer BV volledig afgewikkeld. 
 
1.5 Verzekeringen 
 
Niet van toepassing. 

 
1.6 Huur 
 
Niet van toepassing. 

 
1.7 Oorzaken van het faillissement 
 
Volgens opgave van de bestuurder, mw. Jansen, is het faillissement het gevolg van het wegvallen van een 
aantal belangrijke opdrachtgevers waardoor er substantieel omzetverlies volgde. De curator heeft een en 
ander nog in onderzoek. 

 
De faillissementsmedewerker van het kantoor van de curator heeft momenteel de administratie van curanda 
in onderzoek als onderdeel van het oorzakenonderzoek door de curator. 
Gedurende dat onderzoek doet de curator geen nadere uitspraken. Over de oorzaak van het faillissement.  

 
Het boekenonderzoek dat namens de curator is gevoerd is inmiddels volledig afgewikkeld en 
heeft niet tot bijzonderheden geleid. Hiermee kan het faillissement worden voorgedragen voor 
beëindiging. 
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2.  Personeel (0,1 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
2.1  Aantal ten tijde van faillissement 
 
Er zijn geen werknemers in loondienst. De circa 80 werknemers binnen de groep zijn allen werkzaam bij 
verschillende niet-gefailleerde werkmaatschappijen. 

 
2.2  Aantal in jaar voor faillissement 
 
Een jaar voorafgaand aan het faillissement waren er evenmin werknemers in loondienst Detachering Beheer 
BV. 

 
2.3  Datum ontslagaanzegging 
 
Niet van toepassing. 

 
2.4 Werkzaamheden 
 
Werkzaamheden ten behoeve van werknemers waren niet nodig. 

 
3. Activa (0,0 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 
 
Detachering Beheer BV bezit geen onroerende zaken. 

 
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. 

 
3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 
3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving 
 
Detachering Beheer BV bezit geen bedrijfsmiddelen. 

 
3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 
 
Niet van toepassing. 

 
3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 
 
Niet van toepassing. 

 
3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemrecht fiscus 
 
Niet van toepassing. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 
3.11 Voorraden/OHW: Beschrijving 
 
Detachering Beheer BV bezit geen voorraden. 

 
3.12 Voorraden/OHW: Verkoopopbrengst 
 
Niet van toepassing. 

 
3.13 Voorraden/OHW: Boedelbijdrage 
 
Niet van toepassing. 
 
3.14 Voorraden/OHW: Werkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 
3.15 Andere activa: Beschrijving 
 
Detachering Beheer BV is (middellijk) houdster van de aandelen in de verschillende werkmaatschappijen, 
zoals vermeld in paragraaf 1.1. De curator is op het moment van het opstellen van dit verslag in gesprek met 
enkele partijen die de interesse hebben uitgesproken om deze aandelen over te nemen. De curator heeft ter 
bepaling van de waarde van de aandelen zich laten adviseren door Grant Thornton te Rotterdam. 

 
Er hebben zich enkele kandidaten bij de curator gemeld met interesse in de aandelen van de P&B Groep. 
De curator heeft deze kandidaten een informatiepakket gezonden met informatie over de vennootschappen, 
nadat de kandidaten daartoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Op basis van de verkre-
gen informatie konden de kandidaten een bieding op de tot de boedel behorende aandelen uitbrengen. Op 
basis van de reactie van de kandidaten heeft de curator verder onderhandeld met de partij die de beste bie-
ding heeft uitgebracht en is hij vervolgens ook met instemming van de rechter-commissaris en de belasting-
dienst als meest gerede schuldeiser tot overeenstemming gekomen. De koper van de aandelen in P&B 
Groep BV is HGH Holding BV, een vennootschap waaraan mw. Hester Jansen is gelieerd. De koopprijs be-
draagt € 40.000, welke koopprijs inmiddels aan de curator is voldaan. De aandelen zijn op 5 juli 2017 notari-
eel geleverd. Met de levering van de aandelen heeft de koper ook een regeling getroffen met de belasting-

dienst, waardoor en substantieel deel van de fiscale vordering voor de boedel is komen te vervallen. 
 
De verkoop van de aandelen is conform overeenkomst afgewikkeld, zodat ook dit onderdeel is af-
gerond. 
 
3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 
 
Op het moment van opstellen van dit verslag is er nog geen sprake van een verkoop van de aandelen. 
 
Zie hiervoor: de aandelentransactie is inmiddels afgerond. 

 
3.17 Andere activa: Werkzaamheden 
 
De curator en zijn kantoorgenoot mr. Masman voeren gesprekken met diverse partijen ten behoeve van de 
eventuele verkoop van de aandelen van Detachering Beheer BV in de dochtermaatschappijen. 
 
Zie hiervoor: de aandelentransactie is inmiddels afgerond. 
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4. Debiteuren (0,0 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
4.1 Omvang debiteuren 
 
Volgens opgave van de bestuurder heeft Detachering Beheer BV geen vorderingen op derden. 

 
4.2 Opbrengst 
 
Niet van toepassing.  

 
4.3 Boedelbijdrage 
 
Niet van toepassing. 

 
4.4 Werkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 
 
5. Bank/Zekerheden (0,4 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
5.1 Vorderingen van bank(en)  
 
De oorspronkelijke vordering van de ING bank is de afgelopen jaren volledig voldaan.  
Er is momenteel geen bank met een vordering op Detachering Beheer BV. 

 
5.2 Leasecontracten  
 
Niet van toepassing. 

 
5.3 Beschrijving zekerheden 
 
Niet van toepassing. 

 
5.4 Separatistenpositie 
 
Niet van toepassing. 

 
5.5 Boedelbijdragen 
 
Niet van  toepassing. 

 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
 
Er zijn (nog) geen crediteuren dit zich beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud. 

 
5.7  Retentierechten 
 
Er zijn (nog) geen crediteuren zich beroepen op een retentierecht. 

 
5.8 Reclamerechten 
 
Er zijn (nog) geen crediteuren die zich beroepen op een recht van reclame. 
 
5.9 Werkzaamheden 
 
De curator heeft binnen deze categorie geen werkzaamheden hoeven verrichten. 
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6. Doorstart/voortzetten onderneming (0,0 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
6.1 Voortzetten: Exploitatie/zekerheden 
 
De exploitatie van het detacheringsbedrijf vindt plaats bij de niet-gefailleerde werkmaatschappijen van Deta-
chering Beheer BV. In afwachting van een eventuele aandelenoverdracht wordt de exploitatie door die 
werkmaatschappijen voortgezet. Deze exploitatie vindt dus niet plaats onder verantwoordelijkheid van de cu-
rator. 

 
Nu de aandelen in P&B Groep BV door de curator zijn verkocht en geleverd kan ook het onderdeel exploita-
tie worden afgerond. Vanuit de boedel heeft er geen exploitatie van de vennootschappen plaatsgevonden. 

 
6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 
 
Niet van toepassing. 

 
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 
6.4 Doorstart: Beschrijving 
 
De curator is in gesprek met enkele partijen over een mogelijke overdacht van de aandelen in de werkmaat-
schappijen.  

 
Zie voor dit onderdeel 3.15 van dit verslag. 

 
6.5 Doorstart: Verantwoording 
 
De curator kan in dit stadium hier nog geen informatie over geven. 

 
Zie hiervoor 3.15 van dit verslag. 

 
6.6 Doorstart: Opbrengst 
 
(Nog) niet van toepassing. 
 
Zie hiervoor 3.15 van dit verslag. 

 
6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 
 
Niet van toepassing. 

 
6.8 Doorstart: Werkzaamheden 
 
De curator voert gesprekken met enkele geïnteresseerde partijen en heeft onderzoek gedaan naar de waar-
de van de aandelen. 

 
Zie hiervoor 3.15. Er zijn geen andere werkzaamheden meer te verrichten. 
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7. Rechtmatigheid (1,0 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
7.1 Boekhoudplicht 
 
Aan de boekhoudplicht is voldaan. 

 
7.2  Depot jaarrekeningen 
 
De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft het jaar 2015. Deze jaarrekening is op 8 november 2016 ge-
deponeerd. 

 
7.3  Goedkeurende verklaring accountant 
 
Boon Accountants te Apeldoorn heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd. 

 
7.4  Stortingsverplichting aandelen 
 
Nog te onderzoeken. 
 

Uit het onderzoek zijn geen bijzonderheden gekomen. 
 
7.5  Onbehoorlijk bestuur 
 
De curator doet in dit stadium nog geen uitspraken over eventueel onbehoorlijk bestuur. 

 
De curator heeft geen gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid geconstateerd. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
 
De curator doet in dit stadium nog geen uitspraken over eventueel paulianeus handelen. 

 
De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd. 
 
7.7 Werkzaamheden 
 
Ter bepaling van de waarde van de aandelen en de toestand van de vennootschap heeft de curator onder-
zoek gedaan in de administratie van Detachering Beheer BV. 
 
Door de faillissementsmedewerker op de Heerenveense vestiging van het kantoor van de curator vindt mo-
menteel het oorzakenonderzoek binnen de administratie van curanda plaats. 

 
Het boekenonderzoek is inmiddels afgerond en heeft niet tot bijzonderheden geleid. 
 
8. Crediteuren (1,4 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
8.1 Boedelvorderingen 
 
Tot op heden bedraagt het totaal aan boedelvorderingen € 0,00. 
 
Tot op heden bedraagt het totaal aan boedelvorderingen € 1.514,69. Deze kosten zijn reeds uit de boedel 

voldaan. 
 
De boedelvorderingen bedragen tot op heden € 1.590,68 en zijn uit de boedel voldaan. 
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8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 
 
De Belastingdienst heeft een vordering op de fiscale eenheid binnen de Detacherings-groep van ruim  
€ 500.000. Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering van € 28.874,00 bij de curator ter verificatie 
ingediend. 

 
Met de aandelentransactie zal de koper in termijnen een betaling van € 300.000 aan de belastingdienst ver-
richten, waardoor de fiscale schuld substantieel zal afnemen. 
 
De Belastingdienst heeft tot op heden een bedrag van € 530.611,00 ter zake haar vordering bij de curator 

ingediend.  
 
Geen bijzonderheden. 
 
8.3 Preferente vorderingen van UWV 
 
Niet van toepassing. 

 
8.4 Andere preferente crediteuren 

 
Niet van toepassing. 

 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 
Er hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 
 
Er hebben 4 concurrente crediteuren een vordering ingediend; sinds het vorige verslag is 1  

vordering vervallen.  
 
Er zijn geen nieuwe vorderingen ingediend.  
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 
Het totale bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt momenteel € 1.082.260,33. 
 
Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt momenteel € 1.082.260,33. 

 
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.  

 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 
Gelet op de fiscale vordering is de kans groot dat het te verwerven actief zal moeten worden besteed aan de 
faillissementskosten en de vordering van de belastingdienst. Naar verwachting zal dit faillissement te zijner 
tijd worden opgeheven bij gebrek aan baten, tenzij gedurende het faillissement nog andere vermogensbe-

standdelen, zoals vorderingen op derden en dergelijke, opkomen. 
 
De inschatting ter zake de afwikkeling van het faillissement is niet veranderd. 
 
De curator verzoekt de rechter-commissaris het faillissement voor te dragen voor opheffing bij 
gebrek aan baten. 
 
8.8 Werkzaamheden 
 
De curator en zijn kantoorgenoot mr. Masman zullen zich de komende verslagperiode bezighouden met de 
eventuele verkoop van de aandelen in de groep. Verder zal het onderzoek naar de achtergronden en oorza-
ken van het faillissement worden voortgezet. 
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De komende verslagperiode zal het boekenonderzoek worden afgerond. Daarna zal RUAN Beheer BV toe-
gelaten worden tot de administratie voor hun onderzoek. Afhankelijk van  de uitkomsten van het een en an-

der zal beoordeeld kunnen worden of het faillissement kan worden voorgedragen voor beëindiging. 
 
Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 
 
9. Procedures (1,5 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
9.1 Naam wederpartij(en) 
 
Mw. M.B.M. Rasker heeft o.a. curanda in hoger beroep gedagvaard. Voor meer informatie verwijst de cura-
tor naar punt 1.4 van dit verslag. Er zijn de curator geen andere procedures bekend dan voornoemde proce-
dure. 
 
Zie 1.4 van dit verslag.  

 
9.2 Aard procedures 
 
De curator verwijst naar punt 1.4 van dit verslag. 

 
9.3  Stand procedures 
 
De curator verwijst naar punt 1.4 van dit verslag. 

 
9.4 Werkzaamheden 
 
De curator heeft de vordering van mw. M.B.M. Rasker op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers ge-

plaatst. 
 
10. Overig (15,9 uren besteed in deze verslagperiode) 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 
In dit stadium kan de curator nog geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling. 

 
Alle werkzaamheden zijn afgerond, zodat het faillissement kan worden voorgedragen voor ophef-
fing bij gebrek aan baten. 
 
10.2 Plan van aanpak 
 
De curator en zijn kantoorgenoot mr. Masman zullen zich de komende verslagperiode bezighouden met de 
eventuele verkoop van de aandelen in de groep. Verder zal het onderzoek naar de achtergronden en oorza-

ken van het faillissement worden voortgezet. 
 
Alle werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het faillissement kan worden voorgedragen voor 
opheffing bij gebrek aan baten. 
 
10.3 Indiening volgend verslag 
 
Het volgende verslag zal binnen de gebruikelijke termijn worden ingediend.  

 
Dit verslag kan als eindverslag worden aangemerkt, zodat er geen nieuwe datum voor een vol-
gend verslag wordt bepaald. 
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10.4 Werkzaamheden 
 
Naast de te doen gebruikelijke werkzaamheden binnen faillissement, zullen de curator en zijn kantoorgenoot 
mr. Masman de komende verslagperiode zich met name bezig houden met de eventuele verkoop van de 
aandelen in de groep. Verder zal het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement 
worden voortgezet. 

 
Nadat het onderzoek binnen de administratie is afgerond zal de curator beoordelen of het faillissement kan 

worden voorgedragen voor beëindiging. 
 
Zoals eerder vermeld kan het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten. 
 
Was getekend: 
 
mr. J.B.A. Jansen                Apeldoorn, 15 januari 2018 
curator 
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