
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 2  Datum: 16 februari 2015  

 

Gegevens onderneming : Stichting Leerstation Zorg (SLZ) 

Surseancenummer : C/16/14/945 F 

Datum uitspraak : 28 oktober 2014 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. M.H.F. Van Vugt 

 

Saldo faillissementsrekening : € 29.237,91  

Activiteiten stichting   :  

SLZ ontwikkelt en beheert (digitale) leermiddelen op het gebied van zorg door 

middel van (onder andere) een e-learningplatform en onderhoudt daartoe een databank van 

toets- en trainingsmateriaal ten behoeve van zorgorganisaties en opleidingsinstituten.  

Tevens verrichtte SLZ projecten op het gebied van onderwijs en zorg, welke  

eveneens te maken hadden met het samenstellen van toetsen en examens. Deze projecten, 

die inmiddels allen zijn beëindigd, werden gefinancierd door subsidies. 

Tot slot verrichtte SLZ werkzaamheden bestaande uit het leveren van diverse 

dienstverlening en ondersteuning op het gebied van toetsen- en examens. 

 

Omzetgegevens  : 2013 : €   625.372,00 

   2012 : €   698.103,00 

   2011 : €   602.092,00 

   2010 : €   445.112,00 

   2009 : €   282.926,00 

   

Personeel gemiddeld aantal : 5 

 

Verslagperiode : 28 november 2014 t/m 16 februari 2015 

 

Bestede uren in verslagperiode 1 :   52,6 

Bestede uren in verslagperiode 2 :   59,3 

Totaal  : 111,9 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

SLZ is opgericht op 27 juni 2008. Op de datum van het faillissement is sprake van vijf 

bestuurders en een directeur. 

1.2  Winst en verlies : 2013 : €      4.220,00 

   2012 : €    25.095,00  

   2011 : €  128.451,00 

   2010 : €  101.265,00 

   2009 : €   15.407,00 
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1.3 Balanstotaal : 2013 : €   450.784,00  

   2012 : €   490.189,00 

   2011 : €   467.238,00 

    2010   €   244.038,00 

   2009 : €     70.940,00 

1.6 Huur   :  

 SLZ huurt een tweetal kamers in een kantoor met meerdere flexibele werkplekken  

 aan De Molen 100 te Houten. De huur is per 1 januari 2014 opgezegd en alle kosten  

 zijn voldaan. In deze verslagperiode zijn de gehuurde ruimten ontruimd en is de borg  

 terugontvangen ten bedrage van € 2.297,49.  

 

1.7 Oorzaak voorlopige surseance van betaling  :  

 Bij beschikking van 9 oktober 2014 is aan SLZ voorlopige surseance van betaling  

 verleend.   

Als gevolg van bezuinigingen bij de overheid is SLZ  geconfronteerd met een  

terugloop aan subsidies. SLZ ontving deze subsidies van SURF, een ICT-

samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, voor projecten op 

het gebied van test- en trainingsmateriaal op het gebied van zorg en onderwijs. 

SLZ is er niet in geslaagd een omzetgroei te realiseren die noodzakelijk is om 

tegenwicht te beiden aan de stagnerende subsidie-inkomsten.  

 

Het exploitatierecht van de toets- en trainingsdatabank is voor langere tijd 

overgedragen aan Noordhoff Uitgeverij. SLZ ontvangt uit dien hoofde een derde van 

de licentie inkomsten van Noordhoff. Met Noordhoff zijn afspraken gemaakt om de 

totale licentie omzet met ingang van 2014 met ongeveer vijftig procent te verhogen 

in de vorm van een inspanningsverplichting van Noordhoff. Deze omzetverhoging is 

niet gehaald.  

 

Het verzoeken van de voorlopige surseance van betaling heeft als doel gehad om te 

onderzoeken of er nog mogelijkheden waren om de activiteiten van SLZ te behouden. 

Er bestaat volgens de bestuurders namelijk een belang bij de gebruikers van de 

databank om met een onafhankelijke instantie te maken te hebben, vanwege de 

onpartijdigheid van de testen.  

 

Onderzocht is of er mogelijkheden waren de tekorten in de exploitatie te dichten, de 

crediteuren (gedeeltelijk) te voldoen, alsmede een oplossing te vinden voor de 

financiering voor de lopende verplichtingen. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met 

een drietal geïnteresseerde partijen. Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot 

een acceptabele oplossing. Geen van de partijen bood SLZ een mogelijkheid haar 

activiteiten voort te zetten. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat ik in mijn hoedanigheid van bewindvoerder de Rechtbank 

Midden-Nederland heb verzocht de surseance van betaling om te zetten in een 

faillissement, hetgeen op 28 oktober 2014 is geschied. 
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3. Activa 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

 SLZ is juridisch eigenaar van de toets- en trainingsdatabank. De exploitatierechten 

zijn voor lange duur overgedragen aan Noordhoff Uitgeverij.  

 SLZ is eigenaar van een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen bestaande uit een  

 aantal laptops, een printer etc. 

 De onderhandelingen over de overdacht van de rechten op de database met content  

 zijn in een afrondende fase. Ik hoop deze in de volgende verslagperiode geheel af te  

 ronden. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

 De activiteiten die de Stichting verrichtte waren service- en 

onderhoudswerkzaamheden voor de database van SLZ en Noordhoff Uitgeverij. Deze 

werkzaamheden zijn stilgelegd. 

 Tevens verrichtte SLZ werkzaamheden bestaande uit het samenstellen van 

toetsvragen voor uitgeverij BSL. Het is niet mogelijk gebleken verder uitvoering te 

geven aan deze werkzaamheden. 

 Tot slot verrichte SLZ werkzaamheden uit hoofde van een in 2014 door SLZ  

 opgestart project bestaande uit het maken van toetsvragen voor MBO- 

 studenten en MBO-opleidingen.  

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :   

 

Totaal debiteuren   €   61.411,08  

Voor datum faillissement reeds 

voldaan op bankrekening van failliet  €   32.662,82  

Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €   11.616,00  

Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €              -    

Oninbaar wegens faillissement 

debiteur  €              -    

Oninbaar om economische redenen  €              -    

Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €              -    

 €   44.278,82  

Openstaande debiteuren  €   17.132,26  
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6. Doorstart / voortzetten 

 In deze verslagperiode heb ik werkzaamheden verricht bestaande uit het voeren van  

 gesprekken met geïnteresseerden, alsmede het houden van biedingsronden. Op dit  

 moment ben ik nog in onderhandeling met partijen die geïnteresseerd zijn in  

 voortzetting van de activiteiten van de Stichting. De onderhandelingen over de  

 overdacht van de rechten op de database met content zijn in een afrondende fase. Ik  

 hoop deze in de volgende verslagperiode geheel af te ronden. 

 

7. Rechtmatigheid   

7.1 Boekhoudplicht   :  

 SLZ heeft een boekhouding gevoerd en naar aanleiding daarvan jaarrekeningen  

 opgesteld. De laatste jaarrekening dateert van 2013. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   :  

 De registeraccountant heeft een samenstellingsverklaring opgesteld. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 Vooralsnog heb ik hiervan geen aanwijzingen gevonden. 

7.6 Paulianeus handelen   :  

 Vooralsnog heb ik hiervan geen aanwijzingen gevonden. 

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 53.382,67 

 De vordering van het UWV uit hoofde van de loondoorbetalingsverplichting over de  

 opzegtermijn van de werknemers. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 48.853,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 15.368,77 

8.4 Andere pref. crediteuren   : €   9.402,92  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 10  

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 66.347,97 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog onbekend. 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling surseance  :  Onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

- Verkopen activa van SLZ; 

- Incasseren debiteuren; 

- Nader onderzoek naar de administratie van curanda.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator: 

  

 

 


