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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Procede Gas Treating B.V. 17-02-2020 
 1

Procede Gas Treating B.V. is opgericht op 2 november 2000 en gespecialiseerd 
in Technisch speur- en ontw ikkelingswerk vervaardigen van petrochemische 
producten. Procede Gas Treating is spin-off van de Universiteit Twente.

17-02-2020 
 1

Procede Gas Treating B.V. is opgericht op 2 november 2000 en gevestigd in 
Enschede.

12-06-2020
 2

De onderneming is gespecialiseerd in Technisch speur- en ontw ikkelingswerk 
vervaardigen van petrochemische producten. Procede Gas Treating is spin-off 
van de Universiteit Twente.

12-06-2020
 2

Verslagnummer 2
Datum verslag 12-06-2020
Insolventienummer F.08/20/15
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000126714:F001
Datum uitspraak 15-01-2020

R-C mr. R. van Eerde
Curator mr C.A.M. Luttikhuis
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 818.315,00 € -86.630,00 € 63.807,00

2017 € 607.589,00 € -5.335,00 € 36.281,00

2018 € 450.675,00 € -77.242,00 € 170.010,00

In onderzoek. 17-02-2020 
 1

De jaarstukken van 2018 is alleen beschikbaar is concept. In verband met 
liquiditeitsproblematiek is deze nooit afgewikkeld. Over 2019 is geen 
(concept) jaarrekening opgesteld. 

12-06-2020
 2

2 17-02-2020 
 1

€ 0,00 17-02-2020 
 1

€ 0,00 12-06-2020
 2

van 
15-1-2020

t/m 
12-2-2020

17-02-2020 
 1

van 
12-2-2020

t/m 
25-5-2020

12-06-2020
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 22 uur 42 min

2 23 uur 36 min

totaal 46 uur 18 min



Toelichting bestede uren

mr. C.A.M. Luttikhuis: 13,1 uur
J. Nijland (faillissementsmedewerkster): 9,6. 

In deze eerste verslagperiode is de oorzaak van het faillissement onderzocht, 
zijn financiële stukken veilig gesteld. Daarnaast is het personeel met 
toestemming van de RC ontslagen en is er een intake geweest door het UWV. 

17-02-2020 
 1

mr. C.A.M. Luttikhuis:

J. Nijland (faillissementsmedewerkster):

In deze tweede verslagperiode zijn de crediteuren aangeschreven, is er een 
vaststellingsovereenkomst opgesteld ten aanzien van het afw ikkelingen van 
het onderhanden werk en is het onderzoek van het UWV in verband met de 
betaling van de personeelsleden afgerond. 

12-06-2020
 2



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Procede Gas Treating wordt aangestuurd vanuit Procede Holding B.V. deze 
laatste BV heeft een aantal gelijknamige werkmaatschappijen onder zich die 
niet failliet zijn. Tot aan de datum van de faillissementsuitspraak werden de 
werknemers van Procede Gas Treating aangestuurd door de bestuurder en 
tevens eigenaar van Procede Holding B.V., de heer G. Versteeg. 

17-02-2020 
 1

Geen 17-02-2020 
 1

Er is geen lopende procedure bekend. 12-06-2020
 2

De lopende verzekeringen werden via de Holding geregeld en er zijn geen 
overeenkomsten die door failliet moeten worden opgezegd. 

17-02-2020 
 1

Procede Gas Treating is een onderdeel van Procede Holding B.V. en heeft haar 
kantoor in één pand. De huurovereenkomst staat op naar van Innovation 
Dome en verhuurt aan 4 partijen. Het huurcontract staat dan ook op naam van 
Procede Group. 

17-02-2020 
 1

De hele groep waar Procede Gas Treating onderdeel van uit maakt kamt al 
sinds enige jaren met financiële problemen, vermoedelijk als gevolg van het 
teruglopen van opdrachten. Onder meer is er sprake van een grote 
belastingschuld, waar ook Procede Gas Treating medeverantwoordelijk voor is. 
In 2018 heeft dit geleid tot een executoriale verkoop door de belastingdienst 
waarbij een groot gedeelte van de inventaris van de Group als geheel is 
verkocht ter voldoening van een belastingschuld. Dit heeft de 
liquiditeitsproblemen in 2019 niet doen verminderen, waardoor onder meer de 
non-verplichtingen niet konden worden voldaan. Het faillissement is uiteindelijk 
aangevraagd door de twee werknemers van Procede Gas Treating B.V.. 

17-02-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
2

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren er 2 werknemers die in dienst waren bij 
Procede Gas Treating echter is dit naar aanleiding van de bevindingen van het 
UWV nog in onderzoek. 
Mogelijk zouden de werknemers, naar de mening van het UWV, niet in dienst 
zijn bij Procede Gas Treating maar bij Procede Group. Naar verwachting zal dit 
onderzoek enkele weken duren, nu de afdeling handhaving van het UWV haar 
bevindingen naar het kantoor in Groningen heeft gestuurd vanwege de 
onderbezetting. De werknemers werkte bij Gas Treating B.V. maar werden 
ingezet op een project BioRen in naam Procede Group. 

17-02-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

17-1-2020 2

totaal 2

Ontslag, intake UWV, onderzoek naar feitelijke werkgeverschap. 17-02-2020 
 1

Er is een onderzoek gedaan door het UWV in verband met een beroep door 
de twee werknemer op de loongarantieregeling. Aanleiding voor het 
onderzoek was het feit dat de salarissen van de personeelsleden in de jaren 
voorafgaande aan het faillissement werden betaald van de rekening van een 
gelieerde vennootschap en de werkzaamheden door deze personeelsleden 
verricht werden ten behoeve van andere gelieerde vennootschappen. Aan de 
bestuurder van failliet is de gelegenheid gegeven te reageren op de 
onderzoeksconclusies van het UWV zodat de curator een voorlopig oordeel 
kan vormen over het feit of de twee werknemers nu wel of niet bij failliet in 
dienst waren. De komende verslag periode zal hierover meer duidelijkheid 
worden gekregen. 

12-06-2020
 2

3. Activa



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

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een onroerende zaak. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanwezig. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een bodemvoorrecht. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 12-06-2020
 2



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op dit moment loopt er nog een project in België, welk project onder leiding 
van de werknemers van Procede Gas Treating wordt verricht. De opbrengst uit 
dit project valt in de boedel van Procede Gas Treating B.V.. Nu de werknemers 
van Procede Gas Treating niet meer in staat worden geacht het project af te 
ronden zal komende verslagperiode met de bestuur van de Holding worden 
afgesproken hoe dit project moet worden afgewikkeld en welk deel van de 
laatste termijnbetaling aan Procede Gas Treating zou moeten toekomen.   

17-02-2020 
 1

Met het bestuur van de Holding is afgesproken dat de afronding van het 
project 'Total' gedaan zal worden door en in samenwerking met Procede 
Group B.V., om veilig te stellen dat de slotbetaling
ad € 25.000 ex. BTW door de opdrachtgever van het project ‘Total’ zal 
worden betaald.

Procede Group B.V. zal daartoe de laatste onderzoek werkzaamheden 
verrichten, een
eindrapportage opleveren, de eindrapportage bespreken met de 
opdrachtgever en na
goedkeuring, de eindnota factureren aan de opdrachtgever vanuit Procede 
Group B.V.
namens Procede Gas Treating B.V.

Voor de afronding van de werkzaamheden aan Procede Group B.V. komt een 
bedrag toe ad € 7.000 ex. BTW en het restant bedrag ad € 18.000 ex. BTW 
zal toekomen aan de boedel van Procede Gas Treating B.V.

12-06-2020
 2

Zie 3.6. 17-02-2020 
 1

Zie 3.6. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

nvt 17-02-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

4. Debiteuren

In onderzoek 17-02-2020 
 1

Zie 3.6. 12-06-2020
 2

Onderzoek naar de boekhouding, gesprekken met werknemers en directie. 17-02-2020 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er is geen sprake van een vordering van een bank. 

12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een leasecontract. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 12-06-2020
 2



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een separatistenpositie. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een eigendomsvoorbehoud. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een retentierecht. 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Er is geen sprake van een reclamerecht. 12-06-2020
 2

Toelichting 
Er is tot op heden geen sprake van een boedelbijdrage. 

12-06-2020
 2

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



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

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 12-06-2020
 2

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Doorstarten onderneming

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

Toelichting 
nvt

12-06-2020
 2

Toelichting 
Niet van toepassing

12-06-2020
 2

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

7. Rechtmatigheid

In onderzoek 17-02-2020 



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

 1

Ten aanzien van de jaarstukken 2018 is alleen een concept opgesteld in 
verband met liquiditeitsproblematiek en over 2019 is er geen jaarrekening 
opgemaakt.

12-06-2020
 2

in onderzoek 17-02-2020 
 1

De voorlopige jaarrekening van 2018 is op 31 januari 2020 gedeponeerd. 12-06-2020
 2

Niet voldaan 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing. 12-06-2020
 2

aan voldaan 17-02-2020 
 1

In onderzoek 17-02-2020 
 1

Toelichting 
Op basis van de beschikbare boekhouding en na het voeren van gesprekken 
met de werknemers van failliet is vastgesteld dat er geen sprake is geweest 
van paulianeus handelen in het jaar voorafgaande aan het faillissement. 

12-06-2020
 2

In onderzoek 17-02-2020 
 1

Op basis van de bestuurde boekhouding en na het ontvangen van een 
toelichting daarop door de externe accountant is vastgesteld dat er geen 
sprake is van onrechtmatig handelen in de aanloop naar het faillissement. 

12-06-2020
 2



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

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

Besturen boekhouding, gesprekken werknemers en directie. 17-02-2020 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Geen

12-06-2020
 2

€ 350.931,78 17-02-2020 
 1

€ 356.403,78

Toelichting 
Dit betreft een hoofdelijke schuld aan de fiscus die ook betrekking heeft op 
belastingschulden binnen de fiscale eenheid waar failliet tot datum 
faillissement onderdeel van uitmaakte. 

12-06-2020
 2

Toelichting 
In verband met het lopende onderzoek naar het al dan niet terecht doen op 
de loongarantieregeling dat uitgevoerd wordt door het UWV is er nog geen 
vordering ingediend door het UWV. 

12-06-2020
 2

Toelichting 
Geen

12-06-2020
 2

2 17-02-2020 
 1

3 12-06-2020
 2



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 34.173,03 17-02-2020 
 1

€ 132.477,43 12-06-2020
 2

Verwacht wordt het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten. 12-06-2020
 2

gebruikelijke werkzaamheden: aanschrijven, inventariseren en bijwerken
crediteurenlijsten

17-02-2020 
 1

Gebruikelijke werkzaamheden: aanschrijven en bijwerken crediteurenlijsten. 12-06-2020
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing 12-06-2020
 2

nvt 17-02-2020 
 1

Niet van toepassing 12-06-2020
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

gebruikelijke werkzaamheden: aanschrijven, inventariseren en bijwerken
crediteurenlijsten

17-02-2020 
 1

Een termijn voor afw ikkeling is nog niet bekend. 12-06-2020
 2

30-9-2020 12-06-2020
 2

De tweede verslagperiode ziet toe op de financiële afw ikkeling van het 
onderhanden werk. 

12-06-2020
 2

Bijlagen
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