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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6  Datum: 25 maart 2019  
 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 
daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 
Gegevens onderneming Stichting Vizyr, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 

Rotterdam, Heerlen, Alkmaar en Zeist, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41073762. 

  

Faillissementsnummer F.03/17/63 (surseancenummer: C/10/17/1S) 

Datum uitspraak 7 maart 2017 (faillissement) en 27 februari 2017 (voorlopige surseance 

van betaling) 

  

Curator mr. C.W.M. Slegers 

Rechter-commissaris mr. B.R.M. de Bruijn 

  

Activiteiten onderneming Onderwijsadministratiekantoor. 

Blijkens de inschrijving in het handelsregister: Dienstverlening voor het 

onderwijs. Het (doen) verlenen in opdracht en ten behoeve van haar 

opdrachtgevers verlenen van (ondersteunde) diensten aan scholen en 

andere instellingen op het gebied van onderwijs, jeugd en zorg en het 

verrichten van overige werkzaamheden te hunnen behoefte. 

Omzetgegevens 2015: € 10.265.720,- (gepubliceerde geconsolideerde gegevens) 

2016: € 9.934.000,- (interne geconsolideerde cijfers) 

2016: € 9.755.000,- (interne enkelvoudige cijfers) 

 

De interne cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar.  

Personeel gemiddeld aantal Tot 1 januari 2017: 130 medewerkers 

  

Boedelrekening NL85ABNA0588766720 

Gerealiseerd actief € 989.876,52 

Actief per verslagdatum € 546.865,45 

  

Verslagperiode 1 september 2018 t/m 28 februari 2019 

Bestede uren in verslagperiode 91,33 uur 

Bestede uren Totaal 1104,42 uur 

 

De wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag worden hierna vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De stichting Vizyr werd tot datum surseance van betaling aangestuurd 

door een tweehoofdige raad van bestuur. Tevens kende de organisatie een 

raad van toezicht bestaande uit drie leden en een koepelraad, waarin de 

klanten van Vizyr vertegenwoordigd waren. Tevens was er binnen de 

stichting Vizyr een ondernemingsraad actief.  

 

De stichting Vizyr is 100% aandeelhouder van Kinobi Holding B.V., welke 

entiteit op haar beurt 100% van de aandelen houdt in Kinobi Onderwijs 

Services B.V. en Kinobi B.V. Kinobi Onderwijs Services B.V. is per 16 maart 

2017 in staat van faillissement geraakt. Kinobi B.V. en Kinobi Holding B.V. 

zijn per 20 maart 2017 in staat van faillissement geraakt. 

Mr. C.W.M. Slegers is ook tot curator in de Kinobi faillissementen 

benoemd. In deze faillissementen zal separaat een gecombineerd verslag 

worden uitgebracht. 

1.2 Winst en verlies 2015: € 44.057,- (gepubliceerde geconsolideerde cijfers) 

2016: € 179.000,- (geconsolideerd bedrijfsresultaat op basis van de 

interne cijfers) 
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2016: € 175.000,- (enkelvoudig bedrijfsresultaat op basis van de interne 

cijfers) 

 

De interne cijfers over 2017 zijn nog niet beschikbaar.  
1.3  Balanstotaal 2015: € 2.811.750,- (gepubliceerde geconsolideerde cijfers). 

 

Balanstotaalcijfers 2016 zijn nog niet beschikbaar. 

1.4 Lopende procedures De stichting Vizyr is betrokken in een tweetal procedures met de stichting 

BOOR.  

 

Een procedure betreft het hoger beroep van een door de stichting Vizyr 

verloren kort geding dat door de stichting Vizyr is gestart vanwege de 

opzegging van de dienstverleningsovereenkomst door de stichting BOOR 

tegen de einddatum 31 december 2016. 

 

Tevens is er tussen de stichting Vizyr en de stichting BOOR een 

bodemzaak aanhangig die (mede en met name) betrekking heeft op de 

opzegging door de stichting BOOR van de dienstverleningsovereenkomst 

tegen de einddatum 31 december 2016. 

 

Beide procedures zijn thans geschorst in afwachting van de oproeping van 

de curator in het geding, waarin de curator zich dient uit te laten over de 

overname van een of beide procedures. 

 

Daarnaast liepen er per datum faillissement een aantal procedures vanuit 

(oud) werknemers betreffende loonvorderingen en vorderingen ter zake 

van transitievergoedingen; dit betroffen oud-werknemers van de vestiging 

in Rotterdam, welke per 1 januari 2017, met het vertrek van de stichting 

BOOR als opdrachtgever, haar deuren heeft gesloten. Deze procedures zijn 

geschorst vanwege het faillissement en zullen geschorst blijven in 

afwachting van het verdere verloop van het faillissement.  

 

Tot slot was de stichting Vizyr nog betrokken in een procedure met de 

voormalig voorzitter van de raad van bestuur ter zake een afrekening van 

vakantiegeld en vakantiedagen. Deze procedure is vanwege het 

faillissement geschorst en zal geschorst blijven in afwachting van het 

verdere verloop van het faillissement.  

 

Verslag 2: 

In de afgelopen verslagperiode zijn de processtukken in de beide 

procedures tegen de stichting BOOR bestudeerd, dit in het kader van de 

door de boedel te maken afweging om een of beide procedures voort te 

zetten dan wel te staken. Om voor deze afweging voldoende tijd te kunnen 

krijgen heeft de curator, nadat BOOR de curator heeft opgeroepen zich in 

beide procedures uit te laten, aan het gerechtshof respectievelijk de 

rechtbank een nadere termijn daarvoor verzocht. De gevraagde nadere 

termijn is ook verkregen. De curator dient zich thans tijdens de rolzitting 

van 18 juli respectievelijk 26 juli a.s. uit te laten. 

 

Namens de curator is ook onderzoek gedaan naar de status van een 

vordering van een opdrachtgever van Vizyr/Kinobi betreffende een 

schadeaanspraak ad omstreeks € 421.000,-, ter zake waarvan reeds 

voorafgaand aan het faillissement melding bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van Vizyr/Kinobi heeft plaatsgevonden. In 

dat kader is de positie van de boedel beoordeeld en heeft er eerste 

afstemming plaatsgevonden met de verzekeraar. Een standpunt ter zake 

de opstelling van de boedel in deze kwestie kan eerst worden ingenomen 

na het verkrijgen van nadere informatie van de betrokken partijen. 

 

 

 

Verslag 3: 
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De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de procedure 

in de hoofdzaak overgenomen. De reeds voor datum faillissement 

betrokken advocaat zal de procedure namens de boedel 

voortzetten/voeren. Door de rechtbank Rotterdam is een comparitie van 

partijen gepland op 23 januari 2018. 

 

Het hoger beroep in de kort geding procedure is niet overgenomen. 

 

Ter zake van de schadevordering van een (voormalig) klant / 

opdrachtgever van Vizyr/Kinobi wordt nog gecorrespondeerd met de 

betrokken partijen.   

 

Verslag 4: 

De comparitie van partijen heeft op 23 januari 2018 inmiddels 

plaatsgevonden. Partijen hebben inmiddels aktes gewisseld en partij Boor 

heeft pleidooi gevraagd. 

 

Ter zake van de schadevordering van een (voormalig) klant / 

opdrachtgever van Vizyr/Kinobi wordt nog gecorrespondeerd met de 

betrokken partijen. 

 

Verslag 5: 

Het verzoek van partij BOOR om pleidooi is afgewezen. De zaak staat voor 

vonnis (na aanhouding) op de rolzitting van 17 oktober 2018.  

 

Ter zake van de schadevordering van een (voormalig) klant/opdrachtgever 

van Vizyr/Kinobi is nog geen duidelijkheid verkregen. De boedel volgt dit 

op.   

 

Verslag 6: 

Op 17 oktober 2018 heeft de rechtbank Rotterdam (eind)vonnis 

gewezen in de procedure tegen BOOR. De rechtbank heeft daarbij 

geoordeeld dat de opzegging van de dienstverleningsovereenkomst 

door de Stichting BOOR rechtsgeldig en regelmatig was en dat er 

geen grondslag bestaat voor schadevergoeding. Daarnaast heeft de 

rechtbank geoordeeld dat Vizyr geen aanspraken meer kan doen 

gelden ter zake de zogenaamde collegialiteitsbijdrage die 

gedurende de periode 1 maart 2016 tot 1 januari 2017 door BOOR 

niet (meer) aan Vizyr is voldaan. 

 

Na beoordeling van het vonnis en een afweging van de goede en 

kwade kansen, heeft de boedel afgezien van hoger beroep. 

Daarmee is dit per datum faillissement reeds lopende gerechtelijke 

traject tot een einde gekomen.    

 

De aan de zijde van de boedel betrokken verzekeraar is thans in 

(rechtstreeks) conclaaf met de verzekeraar van de (voormalig) 

klant/opdrachtgever van Vizyr/Kinobi. Naar de curator heeft 

begrepen wordt getracht een compromis te bereiken. Uitsluitsel ter 

zake is nog niet verkregen.  

1.5  Verzekeringen Vanwege de tijdelijk voortzetting van de dienstverlening gedurende de 

maand maart 2017 zijn de verzekeringen – voor zover nodig – 

gecontinueerd. Met de per 1 april 2017 gerealiseerde doorstart zal thans 

een afbouw van de verzekeringen plaatsvinden. 

 

Verslag 2: 

Er is zorg gedragen voor een afbouw van de verzekeringen. De inventaris-

/goederenverzekeringen zijn nog tot begin juni 2017 aangehouden in 

verband met de verkoop/afwikkeling van inventariszaken op de locaties in 

Rotterdam, Heerlen en Alkmaar. Inmiddels zijn de verzekeringen 

beëindigd.  

Vanwege een brand bij het veilingbedrijf is de ICT inventaris van de 
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voormalige Vizyr locatie in Rotterdam onherstelbaar beschadigd. Omdat de 

boedel heeft zorg gedragen voor verzekeringsdekking en er in het kader 

van het faillissement een actuele taxatie is opgemaakt door een beëdigd 

taxateur, zal deze schade door de verzekeraar worden afgewikkeld. In de 

afgelopen periode heeft er ter zake afstemming plaatsgevonden met het 

veilingbedrijf, de verzekeraar en de door de verzekeraar ingeschakelde 

schade-expert. De verwachting is dat op korte termijn tot een uitkering 

van de verzekerde waarde wordt gekomen. 

 

Ter bepaling van de dekkingsomvang van de bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering, het realiseren van zogenaamde 

uitloopdekking en de positie van de relatief kort voorafgaand aan het 

faillissement afgesloten excedentverzekering ter zake van 

bestuurdersaansprakelijkheid, heeft de boedel overleg gevoerd met de 

betrokken verzekeraar. Dit overleg loopt nog, waarbij de verzekeraar nog 

geen uitsluitsel heeft gegeven over haar standpunt ter zake van het 

maximaal verzekerde bedrag.  

De boedel heeft zorg gedragen voor het realiseren van een uitloopdekking 

en de ter zake verschuldigde premiebetaling voldaan. 

 

Verslag 3: 

Ter zake van de verzekeringsdekking /-omvang van de door de brand 

beschadigde ict-apparatuur heeft de curator nog geen definitief uitsluitsel 

mogen ontvangen van de betrokken verzekeraar.  

 

 

 

Verslag 4: 

Inmiddels heeft de betrokken verzekeraar duidelijkheid verschaft ter zake 

van de dekking en uitkering uit hoofde van de brandverzekering. Na 

verrekening van een openstaand premiedeel voor deze brandverzekering, 

zal er een netto verzekeringsuitkering plaatsvinden ad € 18.454,44. Buiten 

het tijdsbestek van dit verslag is de uitkering van voornoemd bedrag 

inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.  

 

Separaat is er door de faillissementsboedel uitloopdekking gerealiseerd ter 

zake van de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering. Deze 

uitloopperiode bedraagt één jaar.  

1.6 Huur Vizyr is huurder van kantoorruimte in Heerlen, Rotterdam en Zeist.  

In het kader van het faillissement zijn de huurcontracten door de curator 

opgezegd. De huurovereenkomst met betrekking tot de locatie in Heerlen 

is inmiddels voor 50% van de ruimte, parkeerplaatsen en voor het archief 

met wederzijds goedvinden beëindigd, vanwege een per 1 april 2017 

aangegane rechtstreekse huurrelatie tussen de verhuurder en de 

doorstartpartij ONS Onderwijsbureau.  

De kantoorruimte in Alkmaar wordt gehuurd door de dochtervennootschap 

Kinobi Onderwijs Services B.V. 

 

Verslag 2:  

In de afgelopen verslagperiode is zorg gedragen voor een ontruiming en 

oplevering van de huurlocaties in Zeist, Alkmaar, Rotterdam en Heerlen. 

Afwikkeling van de huurvorderingen over de boedelperiode dient nog 

plaats te vinden. In dat kader worden thans allereerst de betreffende 

vorderingen geverifieerd en dienen daarop de voldane waarborgsommen 

en de uitstaande bankgarantie in mindering te worden gebracht. 

In het kader van een ontruiming van de locaties in Rotterdam, Zeist en 

Alkmaar (en gedeeltelijk ook voor wat betreft de locatie in Heerlen) heeft 

een afwikkeling plaatsgevonden van de omvangrijke fysieke archieven. Ter 

zake verwijs ik naar het onderdeel andere activa (onderdeel 3.12). 

 

Verslag 3: 

Ter zake van de huurlocatie Rotterdam heeft te gelden dat de 
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huurpenningen over de maanden april en mei als openstaande 

boedelvorderingen zijn afgerekend onder de bankgarantie welke Vizyr ter 

zake heeft gesteld. De boedelvordering uit hoofde van deze huur bedroeg 

ruim € 44.000,- en de verstrekte bankgarantie (met contragarantie 

spaardeposito Rabobank) bedroeg ruim  

€ 66.000,-. Uiteindelijk heeft de boedel een bedrag ad ruim  

€ 21.700,- ontvangen uit hoofde van het overschot contragarantie 

spaardeposito.       

 

De boedel is nog in afwachting van een concrete afrekening ter zake van 

de huurlocatie Heerlen. De verwachting is echter niet dat er ter zake deze 

locatie een surplus waarborgsom zal zijn na afrekening van de 

achterstallige huurpenningen tot einde opzegtermijn.  

 

Verslag 4: 

De afrekening van de huurvordering voor de locatie Heerlen (pre- 

faillissement en boedelperiode) heeft inmiddels plaatsgevonden. Er 

resteert geen surplus waarborgsom; uit hoofde van de opzegtermijn over 

de boedelperiode resteert er nog een concurrente boedelvordering van de 

verhuurder(s) ad omstreeks  

€ 17.400,-.  

  

1.7  Oorzaak faillissement Vizyr is een onderwijsadministratiekantoor en werd opgericht in 1994. Tot 

2012 was Vizyr actief in Heerlen onder de naam stichting SROL. In 2012 is 

de stichting verder gegaan onder de naam Vizyr, na een fusie tussen de 

stichting de PROSCO (Rotterdam) en de stichting SROL (Heerlen). Kort 

daarvoor, in het najaar van 2011 verkreeg de toenmalige stichting SROL 

de aandelen in Kinobi Holding B.V. en daarmee (indirect) in Kinobi B.V. en 

Kinobi Onderwijs Services B.V. (Alkmaar).  

 

Tot 1 januari 2017 was Vizyr een onderwijsadministratiekantoor met 

vestigingen in Heerlen, Rotterdam, Alkmaar en Zeist en werkgever van 

omstreeks 130 medewerkers. De locatie in Rotterdam is per 1 januari 

2017 gesloten nadat de stichting BOOR per 1 januari 2017 als klant van 

Vizyr is vertrokken, waarmee 45% van de omzet is weggevallen. Het 

personeel dat tot en met december 2016 actief was vanuit de locatie in 

Rotterdam (laatstelijk nog omstreeks 34 medewerkers) was per datum 

surseance van betaling reeds uit dienst, na een in het najaar van 2016 

verkregen ontslagvergunning vanuit het UWV. Betrokken medewerkers 

hebben nog wel substantiële aanspraken ter zake transitievergoedingen en 

bovenwettelijke aanspraken, gebaseerd op aanspraken conform een 

sociaal plan van hun toenmalige werkgever, de gemeente Rotterdam, ter 

zake waarvan Vizyr destijds in het kader van de fusie verplichtingen jegens 

de betrokken medewerkers heeft aanvaard. 

 

De (belangrijkste) aanleiding voor het aanvragen van de surseance van 

betaling is het vertrek van de stichting BOOR als klant met daarmee het 

wegvallen van de grootste klant/opdrachtgever. Vizyr heeft de nadelige 

gevolgen hiervan nog (grotendeels) trachten af te wenden door de 

opzegging door de stichting BOOR in rechte aan te vechten en ter zake 

schadevergoeding te vorderen. Daartoe is een bodemzaak gestart, welke 

thans in eerste aanleg vanwege het faillissement is geschorst en is 

vooruitlopend op de uitkomst in de bodemzaak een kort geding gevoerd. 

Dit kort geding heeft Vizyr verloren.  

Daarnaast hebben de (oud) medewerkers van Vizyr zich jegens de 

stichting BOOR op het standpunt gesteld dat zij krachtens overgang van 

onderneming over zouden gaan naar de stichting BOOR, gelijktijdig met 

het door de stichting BOOR in eigen beheer gaan continueren van de 

dienstverlening, welke tot 1 januari 2017 werd uitgevoerd door Vizyr. In 

eerste instantie hebben de betrokken medewerkers in kort geding gelijk 

gekregen, maar in hoger beroep (een zogenaamd turbo spoedappel) heeft 

het Gerechtshof het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de 
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vorderingen van de (oud) medewerkers van Vizyr afgewezen. Dit laatste 

had tot gevolg dat de betrokken (oud) medewerkers van Vizyr hun 

aanspraken ter zake transitievergoedingen en bovenwettelijke aanspraken 

van Vizyr claimden. Enkele van de (oud) medewerkers hebben 

daaropvolgend derdenbeslag gelegd onder de huisbank van Vizyr, 

waarmee het voor de exploitatie benodigde creditgeld werd geblokkeerd.  

 

Tijdens de voorlopige surseance van betaling heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden van de aard en omvang van de problematiek en is na het 

voeren van overleg met de raad van bestuur, het managementteam, de 

raad van toezicht en een delegatie van de koepelraad bezien op welke 

wijze de activiteiten van Vizyr (en Kinobi) gedurende de maand maart 

2017 konden worden gecontinueerd. Daartoe is een liquiditeitsprognose 

opgemaakt en zijn voorafgaand aan de omzetting naar een 

(onafwendbaar) faillissement werkafspraken gemaakt met de betrokken 

ICT-partners en wat betreft de bevoorschotting met de klanten. Daarmee 

kon de dienstverlening gedurende de maand maart 2017 worden 

gewaarborgd, ook vanuit een situatie van faillissement. 

 

Omdat er een onvoldoende perspectief bestond op het vanuit surseance 

van betaling kunnen hervatten van de betalingen (op termijn) én de 

exploitatie een onvoldoende dekking bood om betaling van het 

achterstallige loon over februari 2017 en het op dat moment toekomstige 

loon over maart 2017 te kunnen verzorgen, is op verzoek van de 

bewindvoerder en de raad van bestuur per 7 maart 2017 het faillissement 

van de stichting Vizyr uitgesproken. 

 

Naar de oorzaak en achtergrond van het faillissement zal, mede in het 

kader van het onderzoek naar de zogenaamde rechtmatigheidaspecten, 

nader regulier onderzoek worden gedaan. 

 Werkzaamheden Besprekingen met de raad van bestuur, managementteam, raad van 

toezicht, koepelraad, klanten, ICT-partners en verhuurders. Inventarisatie 

en quickscan financiële administratie, lopende procedures en contracten. 

Het realiseren van verzekeringsdekking en afschalen verzekeringen. 

Opzegging van huurcontracten en afstemming met de verhuurders over de 

mogelijkheden ter zake tussentijdse beëindiging van de huurcontracten. 

De werkzaamheden/tijd met betrekking tot de lopende procedures zijn 

verantwoord op het dossier “Procedures”. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie met rechtbank, gerechtshof en advocaat wederpartij in de 

procedures met de stichting BOOR. Bestudering van de 

aansprakelijkheidsclaim en correspondentie en communicatie met de 

verzekeraar. Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 

verzekeringsmaatschappijen, schade-expert en het veilingbedrijf. 

Communicatie en correspondentie met de betrokken verhuurders. 

Coördinatie en afwikkeling ontruiming en oplevering van de huurlocaties.  

Correspondentie, bespreking en telefonisch overleg met de (voormalige) 

MT leden en directeur van Vizyr/Kinobi. 

 

Verslag 3: 

Correspondentie met rechtbank, gerechtshof, advocaat Vizyr en advocaat 

wederpartij in de procedures met de stichting BOOR. Correspondentie en 

telefonisch overleg met de betrokken verzekeringsmaatschappijen, 

schade-expert en het veilingbedrijf. Communicatie en correspondentie met 

de betrokken verhuurders. Coördinatie en afwikkeling ontruiming en 

oplevering van de huurlocaties. Opmaken afrekening huurovereenkomsten 

en waarborgsommen / bankgaranties. Correspondentie, bespreking en 

telefonisch overleg met de (voormalige) MT leden en directeur van 

Vizyr/Kinobi. 

 

Verslag 4: 
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Correspondentie met rechtbank, gerechtshof, advocaat Vizyr en advocaat 

wederpartij in de procedures met de stichting BOOR. Voorbereiden 

processtukken, comparitie, verzamelen data en overleg met advocaat 

Vizyr. Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 

verzekeringsmaatschappijen, schade-expert en het veilingbedrijf. 

Communicatie en correspondentie met de betrokken verhuurders.  

Correspondentie, bespreking en telefonisch overleg met de (voormalige) 

MT leden en directeur van Vizyr/Kinobi. 

 

Verslag 5: 

Correspondentie en overleg met de door de boedel ingeschakelde advocaat 

ter zake de (procedurele) stappen in de procedure met de Stichting BOOR. 

Correspondentie en telefonisch overleg met de betrokken 

verzekeringsmaatschappijen.  

 

Verslag 6: 

Bestudering van het vonnis van de rechtbank Rotterdam. Afweging 

ter zake een eventueel hoger beroep.  

Nadere correspondentie met de betrokken 

verzekeringsmaatschappij ter zake de bestuurders-

aansprakelijkheidsverzekering, mede naar aanleiding van vragen 

vanuit de advocaat van de verzekeraar betreffende de 

omstandighedenverklaring ter zake de zogenaamde excedent 

verzekering.   
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

66 (daarnaast 20 medewerkers bij Kinobi Onderwijs Services).  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Omstreeks 130 medewerkers (inclusief Kinobi en inclusief locatie 

Rotterdam). 

2.3 Datum ontslagaanzegging 8 maart 2017 

 Werkzaamheden Bijeenkomst met personeel. Ontslagaanzegging. Organiseren intake door 

UWV. Correspondentie met personeel. Overleg met OR.  

Correspondentie met oud medewerkers Vizyr van de locatie Rotterdam en 

diverse gemachtigden ter zake transitievergoedingen en bovenwettelijke 

uitkeringen. 

 

Verslag 2: 

Er heeft correspondentie plaatsgevonden met het UWV, de betrokken 

pensioeninstantie en de verzekeraar ter zake diverse 

personeelsaangelegenheden en naar aanleiding van vragen die (oud) 

werknemers hebben gesteld. 

Er is door de boedel onderzoek gedaan naar hoe moet worden omgegaan 

met de vordering van voormalig werknemers over de pre-

faillissementsperiode en de boedelperiode voor zover deze vorderingen het 

door het UWV in het kader van de loongarantieregeling maximaal 

toegekende dagloon overstijgen. Ter zake is/wordt ook met betrokken 

voormalig werknemers gecorrespondeerd. 

Een aantal oud medewerkers van Vizyr Rotterdam, die tot aan de fusie van 

de stichting Prosco met de stichting SROL werkzaam waren bij de stichting 

Prosco, heeft laag preferente vorderingen ingediend ter zake 

transitievergoedingen en bovenwettelijke aanspraken, welke vorderingen 

zouden samenhangen met door hen verkregen rechten in het kader van 

een overgang vanuit de gemeente Rotterdam naar de stichting Prosco. 

Betrokken werknemers en hun juridisch adviseurs zijn gewezen op het feit 

dat de curator niet de verwachting heeft dat vanuit het faillissement een 

uitkering aan laag preferente schuldeisers mogelijk zal zijn, 

rekeninghoudend met de nog door belastingdienst en UWV in te dienen 

vorderingen met een hoger voorrecht. De curator heeft deze duidelijkheid, 

gebaseerd op zijn verwachtingen, met betrokkenen gecommuniceerd en 
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aangegeven dat het aan betrokkenen zelf is om te onderzoeken in 

hoeverre zij hun rechten nog jegens de gemeente Rotterdam kunnen doen 

gelden op basis van de destijds tussen de gemeente Rotterdam en de 

stichting Prosco gemaakte afspraken.  

 

Verslag 3: 

Er heeft correspondentie plaatsgevonden met het UWV, de betrokken 

pensioeninstantie en de verzekeraar ter zake diverse 

personeelsaangelegenheden en naar aanleiding van vragen die (oud) 

werknemers hebben gesteld.  

 

Met diverse personeelsleden is afstemming geweest ter zake van 

salarisaanspraken (boedel en pre faillissement) welke de uitkering door het 

UWV op grond van de maximale dagloonvergoeding op grond van de 

loongarantieregeling overstijgen.   

 

Verslag 4: 

Met diverse werknemers heeft communicatie plaatsgevonden inzake hun 

eventuele aanspraken uit hoofde van het voormalig dienstverband bij 

Stichting Prosco c.q. de gemeente Rotterdam.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Kantoorinventaris op locaties in Heerlen, Rotterdam, Alkmaar (Kinobi) en 

Zeist. 

3.6 Verkoopopbrengst Inmiddels werd een deel van de kantoorinventaris en ICT omgeving van de 

locaties in Heerlen en Alkmaar (Kinobi) verkocht in het kader van de 

gerealiseerde doorstart door ONS Onderwijsbureau. In dit kader werd een 

koopsom betaald ad € 40.000,-, BTW verlegd. 

3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 

  Werkzaamheden Taxatie door NTAB. Onderhandeling over de verkoop van een deel van de 

kantoorinventaris en ICT omgeving met de uiteindelijke doorstartpartij. 

Oriënterend overleg met BVA Auctions over de verkoop van de resterende 

kantoorinventaris en ICT omgeving via een online veiling. 

 

Verslag 2: 

De buiten de doorstart gebleven kantoorinventaris en ICT zaken zijn door 

BVA Auctions via (separate) online veilingen afgewikkeld. Een financiële 

afwikkeling daarvan dient nog plaats te vinden. 

Door een brand bij het veilingbedrijf is de ICT inventaris van de locatie 

Rotterdam onherstelbaar beschadigd. Ter zake zal door de boedel een 

verzekeringsuitkering worden ontvangen.  

 

Verslag 3: 

De kantoorinventaris van de locaties Heerlen en Rotterdam is inmiddels via 

meerdere (her)veilingen verkocht. Deze veilingen hebben tezamen een 

netto opbrengst gerealiseerd ad omstreeks  

€ 8.500,-. Het lage resultaat is enerzijds te wijten aan de lage bruto 

verkoopopbrengst van het actief (omstreeks € 27.000,-) en anderzijds 

aanzienlijke handelingskosten vanwege de verkoop/veiling (€ 19.000,-) en 

ontruiming van de locaties en archieven.  
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Er zal nog een interne afrekening van de veilingopbrengst ter zake van de 

verkochte Volkswagen Polo moeten plaatsvinden met Kinobi Onderwijs 

Services B.V.   

 

Thans is de boedel nog in afwachting van de finale terugkoppeling van 

verzekeraar inzake de schadeuitkering inzake de bij de brand beschadigd 

geraakte ict-apparatuur.  

 

Ook dient er nog een aantal schilderijen via een herveiling afgewikkeld te 

worden. De verwachtingen ter zake van de opbrengst zijn niet 

hooggespannen, daar een eerdere veiling van deze schilderijen vanwege 

de beperkte biedingen niet is gegund.      

 

Verslag 4: 

De interne afrekening met de boedel in het faillissement van Kinobi 

Onderwijs Services B.V. heeft inmiddels plaatsgevonden. Kosten zijn 

daarbij eveneens één op één doorbelast. Vanwege de verkoop  van de ICT 

goederen is een netto betaling gedaan ad € 348,-.     

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is gebleken van een extern aangehouden 

voorraad aktepapier. Deze is verkocht aan doorstartpartij ONS tegen een 

koopsom ad € 3.138,59 (incl. BTW).      

3.10 Verkoopopbrengst € 3.138,59 (incl. BTW) 

3.11 Boedelbijdrage N.v.t. 

 Werkzaamheden Afstemming drukkerij en doorstartpartij inzake omvang en verkoop 

voorraad aktepapier.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Een auto (VW Polo), mogelijk eigendom van Kinobi. 

 

De stichting Vizyr hield creditsaldi aan bij de ING Bank (€ 253,43) ABN 

AMRO Bank N.V. (468,91) en Rabobank (omstreeks € 300.000,-, inclusief 

retour ontvangen saldi vanaf ABN AMRO N.V. en derdenrekening advocaat. 

In voornoemd bedrag is een bedrag ad omstreeks € 65.000,- inbegrepen 

dat is verpand aan de Rabobank in verband met een aan de verhuurder 

van een van de huurlocaties verstrekte bankgarantie). 

 

Een vijftal klanten van Vizyr heeft aangegeven niet mee te gaan in de 

doorstart, maar in zee te gaan met een andere dienstverlener. Met deze 

klanten zijn in de opmaat naar 1 april 2017 afspraken gemaakt omtrent 

een overdracht van de individuele ICT omgeving, onderdeel van de door 

Vizyr voor haar klanten ingerichte digitale maatwerkomgeving, alsmede ter 

zake de overdracht van de fysieke data en archieven.  

Ter zake deze afspraken heeft na inventarisatie een vastlegging 

plaatsgevonden en zijn facturen aan de betrokken klanten toegezonden. 

Afwikkeling van deze relaties vindt plaats vanaf 1 april 2017. 

 

Verslag 2: 

De auto (VW Polo) betreft een eigendom van Kinobi. De ter zake 

gerealiseerde koopsom zal toekomen aan de boedel in het faillissement 

van Kinobi. 

 

Wat betreft de per datum surseance bestaande creditsaldi heeft inmiddels 

een nadere inventarisatie plaatsgevonden. Aan zuivere banksaldi is in 

totaal een bedrag ad € 234.521,44 aangetroffen. In de in het 

aanvangsverslag genoemde bedragen waren tevens de op dat moment 

reeds ontvangen betalingen van pre-faillissements-debiteuren begrepen. 

 

Het aan de bankgarantie gekoppelde creditsaldo zal worden afgewikkeld in 

het kader van de afwikkeling van de bankgarantie. Dit zal in de komende 
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verslagperiode plaatsvinden.  

 

In de opmaat naar de gerealiseerde doorstart per 1 april 2017 en in een 

korte periode nadien heeft de (arbeidsintensieve) afwikkeling 

plaatsgevonden van de digitale en hardcopy data van de klanten die niet 

zijn meegegaan in de doorstart, alsmede van een groot aantal oud klanten 

van Vizyr, waarvan Vizyr, met name op de locatie in Rotterdam, nog 

archieven aanhield. In samenspraak met een daartoe tijdelijk inzetbaar 

gehouden team van Vizyr medewerkers heeft een overdracht van data en 

archieven plaatsgevonden. Daar waar afstand is gedaan van archieven is 

zorg gedragen voor een vernietiging van betreffende documentatie op een 

vertrouwelijke wijze. De ICT apparatuur is geschoond van data.  

 

De overdracht van digitale data en de digitale omgeving naar de klanten 

welke niet zijn meegegaan in de doorstart heeft plaatsgevonden in 

samenspraak met betrokken klanten, de doorstartpartij en de betrokken 

ICT partners. Deze transitie is snel en pragmatisch verlopen. 

 

In het kader van de overdracht van data en ICT omgevingen (IE-rechten) 

werd door de boedel een opbrengst gerealiseerd ad € 41.900,- inclusief 

BTW. De gekozen insteek heeft enerzijds geresulteerd in een substantiële 

(netto) opbrengst voor de boedel en anderzijds in een oplossing voor alle 

betrokken (oud)klanten die er voor heeft gezorgd dat betrokken (oud) 

klanten hun (digitale) data/archieven hebben kunnen terugnemen. 

 

Verslag 3: 

De afrekening van de verkoopopbrengst van de Volkswagen Polo dient nog 

plaats te vinden met de boedel in het faillissement van Kinobi Onderwijs 

Services B.V.  

 

De contragarantie is inmiddels afgewikkeld na afwikkeling van de 

bankgarantie uit hoofde van de huurlocatie Rotterdam. Vanwege deze 

afrekening is een bedrag ad ruim € 21.700,- door de boedel ontvangen.  

 

Verslag 4: 

De interne afrekening met de boedel in het faillissement van Kinobi 

Onderwijs Services B.V. heeft inmiddels plaatsgevonden. Kosten zijn 

daarbij eveneens één op één doorbelast. Vanwege de verkoop  van de 

Volkswagen Polo is een netto betaling gedaan ad € 6.339,-.     

3.13 Verkoopopbrengst - 

 

Verslag 2: 

€ 41.900,- inclusief BTW.  

 werkzaamheden Taxatie heeft plaatsgevonden. Verkoop zal plaatsvinden via een online 

veiling. Communicatie met de vertrekkende klanten, vastlegging afspraken 

en facturatie. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonische afstemming met het veilingbedrijf. 

Coördinatie en aansturing van de afwikkeling van (digitale) data en 

archieven. Vastlegging van de afspraken ter zake met de betrokken (oud) 

klanten, alsmede vastlegging van de verkoop van IE-rechten in daartoe 

opgemaakte aktes. 

 

Verslag 3: 

Correspondentie en telefonische afstemming met het veilingbedrijf inzake 

afwikkeling en afrekening van de diverse veilingen.  

 

Verslag 4: 

Afrekening verkoopopbrengst onderlinge boedels.  

 

4 Debiteuren    



 

Gegevens onderneming: Stichting Vizyr 11 
Faillissementsnummer: F.03/17/63 

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum surseance van betaling bedroeg het openstaande bedrag aan 

debiteuren omstreeks € 400.000,-. Dit bedrag bestond uit een bedrag ad 

omstreeks € 160.000,- dat betrekking heeft op 2016 en de maanden 

januari en februari 2017 en uit een bedrag ad omstreeks € 240.000,- ter 

zake nog openstaande termijnbedragen betreffende de op dat moment nog 

te verzorgen dienstverlening over maart 2017. 

Een precieze inventarisatie dient nog plaats te vinden. 

 

Vanaf datum surseance van betaling heeft er voorts nog facturatie 

plaatsgevonden van de diensten die op nacalculatiebasis worden 

gefactureerd. Deze facturatie over het tijdvak tot en met 31 maart 2017 

dient nog afgerond te worden. Een inventarisatie van de omvang hiervan 

en de inmiddels ontvangen betalingen dient nog plaats te vinden. Indicatief 

zal het omstreeks een bedrag ad € 45.000,- betreffen. 

4.2 Opbrengst tot heden Van de per datum surseance van betaling openstaande (actuele) 

debiteuren is een bedrag ad omstreeks € 280.000,- geïncasseerd. Feitelijk 

hebben de betrokken debiteuren/klanten uitvoering gegeven aan het 

betalen van de openstaande facturen welke betrekking hebben op de 

dienstverlening over de maanden januari, februari en maart 2017, hetgeen 

vanuit de bewindvoerder/curator als voorwaarde werd gesteld om de 

dienstverlening gedurende de maand maart 2017 te kunnen continueren. 

In de debiteurenontvangsten is een bedrag ad omstreeks € 8.000,- 

inbegrepen van debiteuren/klanten van Kinobi.  

Een detailinventarisatie dient nog plaats te vinden. 

 

Verslag 2: 

Inmiddels heeft een detailinventarisatie plaatsgevonden van de 

debiteureninning, zowel wat betreft de pre-faillissementsdebiteuren als wat 

betreft de boedeldebiteuren. Ook heeft een afloopcontrole plaatsgevonden 

binnen de bankrekeningen van Vizyr, die tijdens de tijdelijke voortzetting 

van de activiteiten zijn aangehouden.  

 

Per 30 juni 2017 zijn de (zuivere) boedeldebiteuren volledig voldaan, in 

totaal een bedrag ad € 40.825,44 inclusief BTW.  

 

Per 30 juni 2017 is ter zake van pre-faillisementsdebiteuren (hoofdzakelijk 

termijnfacturen met betrekking tot de dienstverlening over de maand 

maart 2017, de periode van tijdelijke voortzetting) een bedrag ad 

€ 386.495,85 inclusief BTW ontvangen.  

 

Ter zake van pre-faillissementsdebiteuren staat thans nog een bedrag ad 

omstreeks € 110.000,- open. Daarvan heeft een bedrag ad omstreeks 

€ 100.000,- betrekking op openstaande facturen in de relatie met de 

stichting BOOR, welke onderdeel zijn van de procedure tussen de stichting 

Vizyr en de stichting BOOR. Het restant dat openstaat betreft een beperkt 

aantal debiteuren, die ter zake de betaling van betreffende facturen nader 

zullen worden aangesproken. 

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode zijn er geen debiteurenbetalingen meer 

ontvangen. Thans inventariseert de faillissementsboedel in hoeverre de 

nog beperkt openstaande daadwerkelijk pre faillissementsdebiteuren 

inbaar zijn.    
4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden Correspondentie en communicatie met debiteuren/klanten. Na de 

inventarisatiefase in de surseance van betaling is aan de betrokken klanten 

de mogelijkheid voorgehouden om de dienstverlening gedurende de maand 

maart 2017 te kunnen continueren. Daaraan is de voorwaarde verbonden 

van een betaling van de nog openstaande facturen welke betrekking 

hadden op dienstverlening gedurende de maand maart 2017 en is een 

schriftelijke toezegging gevraagd voor de betaling van de diensten welke 
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op basis van nacalculatie zouden worden verzorgd. Deze afspraken zijn 

met de betrokken klanten/debiteuren schriftelijk vastgelegd en ter zake 

heeft een opvolging plaatsgevonden. 

Voorts heeft een opvolging plaatsgevonden van de reguliere 

debiteurenbetalingen en is zorg gedragen voor een facturatie van de 

werkzaamheden over het tijdvak tot en met medio maart 2017. 

 

Verslag 2: 

Inventarisatie van de debiteuren. Correspondentie met debiteuren. 

Afstemming met de financieel manager en administratief medewerker van 

Vizyr ter zake de afronding van de facturatie over de boedelperiode en de 

opvolging van de – op dat moment – nog te verzorgen betalingen door 

debiteuren.  

 

Verslag 6: 

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met de 

zogenaamde “afloopcontrole” van de debiteureninning. Er zijn nog 

enkele beperkte kwesties die afwikkeling behoeven en ter zake 

waarvan – kort na deze verslagperiode – werkzaamheden zijn 

uitgevoerd.  

 

5 Bank/zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Er zijn geen banken met vorderingen betrokken. De stichting Vizyr hield 

enkel creditsaldi aan bij banken. In de relatie met de Rabobank is een 

bedrag ad € 65.000,- “geblokkeerd”en verpand als contragarantie voor een 

uitstaande huurgarantie. 

 

Verslag 3: 

Het geblokkeerde saldo vanwege de contragarantie is afgerekend en door 

de bank op de faillissementsrekening uitgekeerd.  

  

5.2 Leasecontracten Er lopen leasecontracten voor een vijftal voertuigen en een aantal 

kopieerapparaten. Deze contracten worden afgewikkeld c.q. gecontinueerd 

in afstemming met de doorstartpartij.  

 

Verslag 2: 

In samenspraak met de leasemaatschappij en de doorstartpartij heeft een 

afwikkeling plaatsgevonden van de leasecontracten van de voertuigen. Een 

drietal leasecontracten ter zake lease-voertuigen zijn door de 

doorstartpartij gecontinueerd. Een tweetal leasevoertuigen zijn door de 

leasemaatschappij teruggenomen. 

In samenspraak met de doorstartpartij heeft een afwikkeling/afbouw 

plaatsgevonden van de leasecontracten met betrekking tot zogenaamde 

multifunctionals (printer/copier).  

5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie n.v.t 

5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn geen eigendomsvoorbehouden geclaimd en/of gebleken.  

5.7 Reclamerechten Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.  

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden Correspondentie en telefonische afstemming met de betrokken banken. 

Enerzijds om de (door beslaglegging geblokkeerde) creditsaldi vrij te 

krijgen, anderzijds om afspraken te maken over het kunnen blijven 

beschikken over de aan Vizyr verleende volmachten om voor/namens haar 

klanten betalingen te kunnen verzorgen.  

Verder heeft een inventarisatie plaatsgevonden van eventuele rechten van 

derden, maar daarvan is – buiten enkele leasecontracten – niet gebleken. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie en telefonische afstemming met leasemaatschappij 
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voertuigen en leasemaatschappij multifunctionals. Financiële afwikkeling 

van de boedelverplichtingen. 

 

Verslag 3: 

Correspondentie met bank inzake afwikkeling contragarantie en banksaldo. 

 

6 Doorstart/voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden In de aanvangsfase van de surseance van betaling is in samenspraak met 

de bestuurder en financieel manager van Vizyr een 

liquiditeitsprognose/exploitatiebegroting opgemaakt, op basis waarvan de 

financiële behoefte in kaart is gebracht, om de exploitatie in ieder geval 

gedurende de maand maart 2017 te kunnen continueren en aldus ruimte 

te kunnen creëren om de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken. 

Op basis van deze analyse zijn er sluitende afspraken gemaakt met de 

betrokken ICT-partners, wezenlijk om de dienstverlening te kunnen 

continueren en met de betrokken klanten/schoolbesturen, noodzakelijk om 

de inkomstenkant van de tijdelijke exploitatie zeker te stellen. In dit kader 

is richting de klanten/schoolbesturen de voorwaarde gesteld om de 

(grotendeels) nog openstaande termijnbetalingen die betrekking hadden 

op de dienstverlening over de maand maart 2017 omgaand te betalen, 

zodat de dienstverlening over die maand kon worden geborgd. Alle 

betrokken klanten/schoolbesturen hebben hierop positief gereageerd en 

zijn hun financiële verplichtingen ter zake terstond nagekomen. Daarmee 

was de exploitatie financieel afgedekt. Voor de betaling van het 

achterstallig en toekomstig salaris van het personeel was een omzetting 

naar faillissement onvermijdelijk om het UWV aan boord te kunnen halen. 

6.2 Financiële verslaglegging Deze dient nog te worden opgemaakt en zal plaatsvinden in het volgende 

verslag. 

 

Verslag 2: 

De financiële verslaglegging met betrekking tot de tijdelijke voortzetting 

vormt onderdeel van het inmiddels opgemaakte financieel verslag dat 

gelijktijdig met dit inhoudelijk verslag wordt uitgebracht. De tijdelijke 

voortzetting heeft geresulteerd in een bruto opbrengst ad € 427.321,29, 

nu vanwege het kunnen continueren van de dienstverlening debiteuren 

hebben betaald voor de dienstverlening vanaf 1 maart 2017 en in dat 

kader ook bereid zijn gebleken de beperkte verplichtingen over de 

maanden januari en februari 2017 te voldoen. De opbrengst van de 

doorstart en de overdracht van data/IE-rechten wordt verantwoord bij het 

onderdeel doorstart (onderdeel 6.3 van dit verslag), waarbij geldt dat deze 

opbrengst enkel kon worden gerealiseerd vanwege het tijdelijk voortzetten 

van de activiteiten.  

Tegenover de bruto opbrengst van de tijdelijke voortzetting staat een 

bedrag aan inmiddels voldane operationele boedelverplichtingen ad 

€ 41.080,29 en het salaris van de curator en zijn medewerkers. Ik 

abstraheer bij deze verantwoording van de onafwendbare boedelkosten 

van personeel en huur, nu deze kosten er ook zouden zijn geweest indien 

een tijdelijke voortzetting niet zou hebben plaatsgevonden.  

 Werkzaamheden Inventarisatie en analyse mogelijkheden tijdelijke voortzetting van de 

activiteiten. Communicatie en vastlegging afspraken met 

klanten/schoolbesturen. Opvolgen betalingen. Operationele aansturing in 

samenspraak met bestuurder en managementteam van de Vizyr 

organisatie, om aldus de dienstverlening gedurende de maand maart 2017 

te kunnen continueren. 

Voorts afstemming, vastlegging en communicatie met de aan de zijde van 

Vizyr betrokken dienstverleners.  

 

Verslag 2: 

Afwikkeling van de operationele afspraken en verplichtingen. De facturatie 

van de werkzaamheden gedurende de periode van tijdelijke voortzetting, 
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voor zover niet reeds begrepen in de bij aanvang van de tijdelijke 

voortzetting geïncasseerde termijnbedragen. Opmaken van de 

boedeladministratie, waarin alle inkomsten en uitgaven op detailniveau zijn 

verantwoord.  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Nadat de tijdelijke voortzetting van de dienstverlening voor de maand 

maart 2017 gewaarborgd was, heeft de bewindvoerder/curator contact 

gelegd met mogelijke doorstartkandidaten. Met deze doorstartkandidaten 

zijn oriënterende gesprekken gevoerd. 

De bewindvoerder/curator heeft voorts gesprekken gevoerd met de raad 

van toezicht, een afvaardiging van de koepelraad, de belangrijkste 

softwarepartner en is in gesprek gegaan met de klanten/schoolbesturen 

tijdens bijeenkomsten in Alkmaar en Tilburg. Uit deze gesprekken en 

klantenraadpleging is gebleken dat enkel een doorstartplan van een drietal 

leden van het managementteam van Vizyr kans van slagen zou hebben. 

Enkel met dit plan kon invulling worden gegeven aan een doorstart vanuit 

een non-profit organisatie, met het behouden van het merendeel van de 

klanten/schoolbesturen en bijbehorende werkgelegenheid, terwijl deze 

doorstartoptie ook werkbaar was voor de betrokken softwarepartner. 

 

Op basis van deze bevindingen is de curator in exclusieve onderhandeling 

getreden met deze doorstartpartij, die als stichting ONS Onderwijsbureau, 

na het verkrijgen van een voldoende (financieel) commitment van de 

klanten/schoolbesturen, een verantwoorde bieding bij de curator heeft 

uitgebracht.  

De doorstart is in de laatste week van maart 2017 verder uitgewerkt en de 

in dat kader benodigde “transitie” in de opmaat naar de doorstartdatum 

van 1 april 2017 heeft plaatsgevonden. 

6.4 Verantwoording Zie onderdeel 6.3 

6.5 Opbrengst Met de doorstart is werkgelegenheid behouden voor 40 werknemers. 

Bovendien heeft de doorstart gezorgd voor continuïteit in de 

dienstverlening naar klanten/schoolbesturen. Daarnaast is in totaal een 

koopsom gerealiseerd ad € 175.000,-, bestaande uit het hiervoor 

genoemde bedrag aan opbrengst kantoorinventaris en ICT omgeving ad 

€ 40.000,- en een goodwill opbrengst (inclusief vergoeding klantenbestand 

en IP rechten) ad € 135.000,-.  

6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden Oriënterende gesprekken met doorstartkandidaten. Besprekingen met 

bestuurder, managementteam en bijeenkomsten met klanten in Alkmaar 

en Tilburg. Onderhandelingen met de doorstartpartij, stichting ONS 

Onderwijsbureau, opmaken doorstartovereenkomst en communicatie met 

klanten en andere actoren.  

 

Verslag 2 en 3: 

In samenspraak met de doorstartpartij zijn contracten omgezet / 

overgedragen, zowel met de klanten van Vizyr die zijn meegegaan in de 

doorstart, als ter zake operationele diensten welke de doorstartpartij 

wenste te behouden. Tevens is in samenspraak met de doorstartpartij zorg 

gedragen voor een ontvlechting van de vertrokken klanten en een 

overdracht van de data en archieven van deze klanten. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De administratie van Vizyr (en Kinobi) was tot aan de datum van 

surseance van betaling actueel bijgewerkt en toegankelijk. Een (formele en 

materiële) beoordeling van de boekhoudplicht zal plaatsvinden in het kader 

van het reguliere onderzoek van de rechtmatigheidsaspecten.  

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2013, 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeerd. De 

jaarstukken over 2016 zijn nog niet opgemaakt; ter zake deze jaarstukken 

was de deponeringstermijn per datum faillissement nog niet verstreken.  
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant De accountant heeft de in het jaarverslag 2015 opgenomen jaarrekening 

van Vizyr gecontroleerd. De accountant heeft geoordeeld dat de 

jaarrekening over 2015 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 

van het vermogen van de stichting Vizyr per 31 december 2015 en van het 

resultaat over 2015 geeft. De accountant heeft daarbij wel de aandacht 

gevestigd op de onzekerheid omtrent de continuïteit: “Vanwege het feit dat 

stichting BOOR te kennen heeft gegeven om werkzaamheden binnen de 

eigen organisatie te willen gaan uitvoeren, hetgeen grote gevolgen zal 

hebben voor de omvang van de onderneming aan zowel de inkomsten-, als 

aan de kostenkant, waardoor een onzekerheid bestaat ten aanzien van de 

resultaten na 2016”. Deze verklaring is door de accountant afgegeven op 

23 mei 2016. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur In het kader van het reguliere onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten 

zal hier onderzoek naar worden gedaan. 

7.6 Paulianeus handelen In het kader van het reguliere onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten 

zal hier onderzoek naar worden gedaan. 

 Werkzaamheden Inventariseren en verzamelen van (financiële) data in verband met het op 

termijn te verrichten rechtmatigheidsonderzoek. Quickscan aangereikte 

(financiële) data in verband met het tijdelijk continueren van de 

dienstverlening en het nastreven van een doorstart.  

 

Verslag 2: 

Om te voorkomen dat eventuele rechten en aanspraken vanuit de boedel 

ter zake de eventuele aansprakelijkheid van de destijds in 2012 bij de 

fusie van de stichtingen SROL en Prosco betrokken bestuurders en 

toezichthouders zouden kunnen verjaren, heeft de curator zorg gedragen 

voor een stuiting van de eventuele verjaring. Van een daadwerkelijke 

aansprakelijkheid is nog geen sprake; ter zake zullen eerst conclusies 

kunnen worden getrokken na het verrichten van onderzoek. Dit onderzoek 

dient nog aan te vangen.  

 

Om te waarborgen dat er in het geval van enigerlei aansprakelijkheid van 

bestuurders en/of toezichthouders enige verzekeringsdekking is krachtens 

de per datum faillissement bestaande 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op naam van Vizyr/Kinobi, heeft 

de curator afstemming gehad met de betrokken verzekeraar en een 

(beperkte) uitloopdekking gerealiseerd. Over de omvang van de eventuele 

verzekeringsdekking dient de curator nog een formeel standpunt van de 

verzekeraar te vernemen.  

 

Verslag 3: 

Inmiddels is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De 

verzekeraar heeft nog geen definitief uitsluitsel omtrent dekking en 

dekkingsomvang gegeven. 

 

Verslag 4: 

Inmiddels is een uitloopdekking van een jaar gerealiseerd ter zake van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Voor wat betreft het rechtmatigheidsonderzoek heeft te gelden dat de 

curator en zijn medewerkers (regulier) onderzoek doen binnen de 

administratie van de gefailleerde stichting en naar de wijze waarop het 

beleid en de besluitvorming hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt in het 

bijzonder onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de fusie tussen 

SROL en Prosco (uitmondend in Vizyr) en de in dat kader gemaakte 

afspraken met de Stichting BOOR. 

 

Verslag 5: 

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator samen met een collega 

gesprekken gevoerd met de oud bestuurder van de Stichting Vizyr en 11 
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(oud)leden van de Raad van Toezicht. Er staat thans nog een bespreking 

gepland met de per datum faillissement betrokken bestuurder. 

Naar aanleiding van de gesprekken en reeds verzorgd en eventueel nader 

dossieronderzoek zullen door de curator (voorlopige) conclusies worden 

getrokken ter zake eventuele verantwoordelijkheden en/of 

aansprakelijkheden. 

 

Verslag 6: 

In de afgelopen verslagperiode werd op basis van de eerste 

bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek geconcludeerd dat 

een verdere verdieping/uitwerking van het onderzoek zich kan 

beperken tot de betrokken actoren ten tijde van c.q. bij het 

fusieproces in 2012. Aan de eerst nadien aangetreden bestuurder 

en toezichthouders werd inmiddels kenbaar gemaakt dat het 

onderzoek zich niet langer uitstrekt tot hun betrokkenheid en/of 

verantwoordelijkheid.  

 

De eerste bevindingen in het kader van het 

rechtmatigheidsonderzoek zijn inmiddels voorgelegd aan de 

destijds betrokken bestuurder en toezichthouders. Het traject van 

hoor en wederhoor zal enige tijd vergen. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen P.M. De boedelvorderingen van het UWV zijn nog niet bekend. De precieze 

boedelvorderingen van de betrokken verhuurders dienen nog te worden 

bepaald met inachtnemng van de voldane waarborgsommen en een 

gestelde bankgarantie. 

 
Verslag 3: 

De boedelvordering van het UWV bedraagt omstreeks € 600.000,-. 

Daarnaast heeft een aantal voormalig werknemers van Vizyr een 

boedelvordering ingediend vanwege een de loongarantieregeling 

overstijgende aanspraak. 

 

Verslag 5: 

De boedelvordering van het UWV en gecorrigeerde boedelvorderingen van 

de verhuurders bedragen gezamenlijk € 618.661,10. 

De boedelvorderingen van een aantal voormalig werknemers van Vizyr zijn 

als “P.M.” opgenomen.  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Thans ingediend: € 662.291,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV Thans ingediend: € 508.001,- 

8.4 Andere pref. Crediteuren Vorderingen van oud werknemers (locatie Rotterdam) betreffende 

transitievergoedingen en bovenwettelijke aanspraken, thans ingediend tot 

een bedrag ad € 1.174.624,-. 

 

Verslag 2: 

Inmiddels hebben oud werknemers vorderingen ingediend ad in totaal 

€ 1.262.909,99. Voor een aantal werknemers zijn de vorderingen op dit 

moment als P.M. vordering genoteerd.   

 

Verslag 4: 

€ 1.347.178,33 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

60 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 805.494,52 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden Aanschrijven van de crediteuren. Beoordelen van de ingediende 

vorderingen. Correspondentie met belastingdienst en UWV.  
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Verslag 2: 

Correspondentie met crediteuren. Nader samenstellen crediteurenlijst. 

Vaststellen BTW-component in schuldenlast in verband met 29 lid 7 OB 

vordering.  

Correspondentie en telefonisch overleg met de belastingdienst wat betreft 

de ambtshalve pragmatische afwikkeling van de vennootschapsbelasting 

over de jaren 2014, 2015 en 2016. Voorts communicatie met de 

belastingdienst in verband met het formaliseren van de (voorlopige) 29 lid 

7 OB vordering.  

 

 

Verslag 3 en 4: 

Telefonisch contact en correspondentie belastingdienst inzake diverse 

vorderingen / aanslagen. Telefonisch contact en correspondentie met 

aantal werknemers vanwege loongarantieregeling overstijgende 

(boedel)aanspraken. 

 

Verslag 5: 

De boedelvorderingen van de verhuurders zijn in het kader van de 

afwikkeling van de waarborgsommen nader – definitief – bepaald.    

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden In de aanvangsfase van de surseance/het faillissement zijn de 

processtukken verzameld van de thans lopende procedures. In de 

komende periode zal beoordeeld worden in hoeverre lopende procedures 

door de boedel/curator worden overgenomen. Voor het overige wordt 

verwezen naar onderdeel 1.4 van dit verslag.  

 

Verslag 2, 3 ,4, 5 en 6: 

In dit subdossier zijn de werkzaamheden verantwoord die 

betrekking hebben op de lopende procedures van Vizyr tegen de 

stichting BOOR. Voor een toelichting daarop wordt verwezen naar 

onderdeel 1.4 van dit verslag. 

 

Tevens vinden binnen dit dossier de werkzaamheden plaats die 

betrekking hebben op een vordering van een (oud) klant van 

Vizyr/Kinobi, waartoe ook wordt verwezen naar onderdeel 1.4 van 

dit verslag. 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog onbekend. 

10.2  Plan van aanpak - Beoordelen positie boedel in relatie tot claim (oud) klant.  

- Regulier onderzoek rechtmatigheidsaspecten. 

10.3 Indiening volgend verslag Medio september 2019  

 werkzaamheden Correspondentie met de rechtbank en rechter-commissaris. 

Correspondentie met bestuurder, managementteam, raad van toezicht, 

delegatie koepelraad. Communicatie met media. 

 

Verslag 2: 

Correspondentie met rechter-commissaris. Correspondentie met 

bestuurder. 

Opmaken financieel verslag en bijbehorende (grootboek) administratie. 

Verslaglegging. 

Afwikkeling tegoed personeelsvereniging in samenspraak met 
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personeelsvereniging.  

 

Verslag 3: 

Correspondentie met rechter-commissaris. Correspondentie met 

bestuurder. Opmaken financieel verslag en bijbehorende (grootboek) 

administratie. Verslaglegging. 

 

Verslag 4/5/6: 

Correspondentie met rechter-commissaris. Correspondentie met 

bestuurder. Opmaken financieel verslag en bijbehorende 

(grootboek) administratie. Verslaglegging. 

 
 
 

 
Weert, 25 maart 2019 
 

 

mr. C.W.M. Slegers, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 
is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 
– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


