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Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Stichting KPC Onderw ijs Innovatie Centrum 14-05-2018 
 1

Stichting KPC Onderw ijs Innovatie Centrum ["KPC OIC"], tevens handelend 
onder de naam: "KPC Groep", kantoorhoudende te (5223 KA) 's-
Hertogenbosch aan de Kooikersweg 2.

14-05-2018 
 1

Stichting KPC OIC hield zich voornamelijk bezig met onderw ijs advies in de 
breedste zin des woords. Hierbij moet gedacht worden aan primair onderw ijs, 
speciaal onderw ijs, voortgezet onderw ijs, praktijkonderw ijs, VMBO en 
beroepsonderw ijs.

14-05-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018

2017

2016 € 4.969.889,00 € -1.151.545,00 € 5.244.516,00

2015 € 6.188.249,00 € -1.684.151,00 € 6.455.606,00

Verslagnummer 3
Datum verslag 27-05-2019
Insolventienummer F.01/18/68
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000035972:F001
Datum uitspraak 20-03-2018

R-C mr. VGT van Emstede
Curator mr. O.B.J. Poorthuis

mr J. Beerens



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De ontbrekende financiële gegevens over 2017 en 2018 hebben curatoren nog 
in onderzoek.

14-05-2018 
 1

54 14-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 670.891,33

14-05-2018 
 1

Boedelsaldo
€ 623.440,95

13-11-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 539.175,06

27-05-2019
 3

van
20-3-2018

t/m
8-5-2018

14-05-2018 
 1

van
9-5-2018

t/m
4-11-2018

13-11-2018 
 2

Verslagperiode Bestede uren

1 558,60 uur

2 305,10 uur

3 134,80 uur

totaal 998,50 uur



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Bestede uren kantoor mr. Poorthuis: 342,9 uur (t/m 8 mei 2018)
Bestede uren kantoor mr. Beerens: 215,7 uur (t/m 8 mei 2018)

De werkzaamheden zijn zoveel als mogelijk tussen curatoren verdeeld. De 
werkzaamheden ter zake het veilig stellen en controleren van de administratie 
over de boedelperiode worden daarbij door het kantoor van mr Poorthuis 
verricht, hetgeen het verschil in bestede tijd tussen curatoren verklaard.

14-05-2018 
 1

Bestede uren kantoor mr. Poorthuis: 534,3 uur (t/m 4 november 2018)
Bestede uren kantoor mr. Beerens: 329,4 uur (t/m 4 november 2018)

13-11-2018 
 2

Bestede uren kantoor mr. Poorthuis: 616,7 uur (t/m 9 mei 2019)
Bestede uren kantoor mr. Beerens: 381,8 uur (t/m 9 mei 2019)

27-05-2019
 3

1. Inventarisatie

Sinds 1 april 2017 is de heer A.W.M. Bruining enig bestuurder van Stichting KPC 
OIC. KPC OIC kent een Raad van Toezicht waarin op faillissementsdatum de 
volgende personen zitting hadden:
- de heer J.A. Kamps;
- mevrouw G.M.M. Hauwert;
- de heer F. Lijnse;
- de heer J.C. Maan.

Stichting KPC OIC is enig aandeelhouder van de niet-failliete vennootschap 
KPC Advies B.V.

Zowel Stichting KPC OIC als KPC Advies B.V. houdt zich bezig met 
onderw ijsadvies, met dien verstande dat KPC Advies B.V. voornamelijk de 
commerciële activiteiten uitvoerde en KPC OIC de gesubsidieerde activiteiten. 

Stichting KPC OIC onderhoudt voorts nauwe banden met twee andere 
stichtingen, namelijk Stichting KPC en Stichting KPC Beheer. Bij deze 
stichtingen is dezelfde bestuurder en is dezelfde Raad van Toezicht betrokken. 
In deze stichtingen vinden echter geen/nauwelijks activiteiten plaats.

14-05-2018 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Op faillissementsdatum was Stichting KPC OIC betrokken in twee juridische 
procedures die met elkaar verband houden.

• Bij vonnis van 8 maart 2017 heeft de rechtbank Oost-Brabant Stichting KPC 
OIC aansprakelijk gesteld voor de schade die een docent heeft geleden als 
gevolg van de totstandkoming en de presentatie van een van Stichting KPC 
OIC afkomstig rapport. Vervolgens dient de schade in een 
schadestaatprocedure te worden vastgesteld.
• Tegen het vonnis van 8 maart 2017 is hoger beroep ingesteld bij het 
gerechtshof ’s-Hertogenbosch. 

De procedures zijn in verband met het faillissement van rechtswege geschorst.

14-05-2018 
 1

Op faillissementsdatum was Stichting KPC OIC bij met de (vooruit)betaling van 
de verzekeringspremies. Gedurende de periode waarin de activiteiten van 
Stichting KPC OIC zijn voortgezet, hebben curatoren de verzekeringen laten 
doorlopen. Vanaf het moment van de doorstart worden de verzekeringen 
zoveel als mogelijk opgezegd, tenzij deze worden overgenomen door de 
doorstarter.

14-05-2018 
 1

Stichting KPC OIC huurt een deel van het pand gelegen aan de Kooikersweg 2 
te ‘s-Hertogenbosch (onder) van (hoofdhuurder) Stichting KPC Beheer. De 
huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris op 27 
maart 2018 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

14-05-2018 
 1

De oplevering heeft plaatsgevonden. 13-11-2018 
 2

De oorzaken van het faillissement worden nog onderzocht. 14-05-2018 
 1

2. Personeel

Personeelsleden
54

14-05-2018 
 1



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Personeelsleden
70

14-05-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

26-3-2018 54

totaal 54

Personeel
Op woensdag 21 maart 2018 is het personeel tijdens een 
personeelsbijeenkomst door de curatoren en het UWV geïnformeerd over het 
faillissement en de gevolgen daarvan. Op 26 maart 2018 zijn de 
arbeidsovereenkomsten opgezegd. In de week van 25 maart 2018 heeft het 
UWV gesprekken met het personeel gevoerd. Vervolgens heeft op 9 april 2018 
wederom een bijeenkomst plaatsgevonden waarin het personeel door de 
curatoren is geïnformeerd over de (tussen)stand van de doorstart. Op 
woensdag 18 april 2018 is het personeel tijdens een derde 
personeelsbijeenkomst door de curatoren en de doorstartende partij 
gezamenlijk geïnformeerd over de doorstart en de verdere route.

Ondernemingsraad
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement en gedurende de periode 
waarin de activiteiten van KPC OIC zijn voortgezet, was er binnen KPC OIC een 
ondernemingsraad ingesteld. In het licht van de uitspraak van de Hoge Raad 
(HR 2 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:982) is de ondernemingsraad geïnformeerd 
over de procedure die uiteindelijk heeft geleid tot een doorstart om op deze 
w ijze de ondernemingsraad in staat te stellen gebruik te kunnen maken van 
zijn adviesrecht. Curatoren hebben daarbij aangegeven dat het daarbij niet 
mogelijk zou zijn om de wettelijke termijn te hanteren. Curatoren en de 
ondernemingsraad hebben daarom bij aanvang van het faillissement 
praktische afspraken gemaakt, inhoudende dat de ondernemingsraad 
tussentijds zoveel als mogelijk op de hoogte zou worden gehouden over de 
stand van zaken, zodat zij vervolgens in een zeer korte termijn zou kunnen 
adviseren. De communicatie verliep tussentijds met name via de voorzitter van 
de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft op 17 april 2018 op 
instigatie van curatoren een oriënterend gesprek gehad met de beoogde 
doorstartende partij. Op 17 april 2018 hebben curatoren de ondernemingsraad 
ook uitgenodigd om een schriftelijke advies uit te brengen. Op 18 april 2018 
heeft de ondernemingsraad unaniem een positief advies uitgebracht met 
betrekking tot de op handen zijnde doorstart.

WMCO
In de periode van 22 maart t/m 26 maart 2018 zijn de betrokken vakbonden 
geïnformeerd over het voornemen om de arbeidsovereenkomsten met de 
werknemers van KPC OIC op te zeggen. Curatoren hebben daarop niet 
vernomen van de betreffende vakbonden.

14-05-2018 
 1



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Schilderij Miek Diederen € 1.500,00

Schilderij Onbekende schilder € 275,00

Kapstok € 50,00

Voertuig: Lancia Ypsilon uit 2012 € 4.500,00

Microfoons, luidsprekers e.d. € 798,60

Schilderij € 150,00

Inventaris deel 1 € 6.400,00

Inventaris deel 2 € 17.358,00

totaal € 31.031,60 € 0,00

Voornoemde onderdelen van de inventaris zijn reeds verkocht, betaald en 
geleverd.

Een nog nader te bepalen deel van de inrichting van het kantoorpand wordt in 
het kader van de doorstart door de doorstarter overgenomen tegen betaling 
van 120% van de in opdracht van curatoren getaxeerde liquidatiewaarde. Het 
restant wordt separaat verkocht. 

De bedrijfsmiddelen zijn niet bezwaard met een pandrecht. De opbrengst valt 
derhalve vrij in de boedel.

14-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Verkoop resterende bedrijfsmiddelen 14-05-2018 
 1

Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht. 13-11-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lopende (advies)projecten

totaal € 0,00 € 0,00

Het onderhanden werk bestaat uit lopende (advies)projecten. De 
verkoopopbrengst zal in het volgende verslag nader worden bepaald op basis 
van nacalculatie. 

Het onderhanden werk is niet bezwaard met een pandrecht.

14-05-2018 
 1

De nacalculatie laat langer op zich wachten dan verwacht. De curatoren 
verwachten in de komende verslagperiode tot een eindafrekening te komen.

13-11-2018 
 2

De lopende projecten zijn zoveel als mogelijk in samenspraak met het 
personeel geïnventariseerd.

14-05-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Aandelen in KPC Advies B.V. € 18.000,00

Goodwill KPC OIC € 225.000,00

totaal € 243.000,00 € 0,00

De verkoopopbrengst van de goodwill is opgesplitst in twee delen. Het eerste 
deel bedraagt € 225.000. Het tweede deel dient tussen curatoren en 
doorstarter te worden vastgesteld op basis van nacalculatie, nadat de cijfers 
van de voortzetting gedurende de faillissementsperiode in de administratie van 
de failliet zijn verwerkt.

14-05-2018 
 1

De nacalculatie laat langer op zich wachten dan verwacht. De curatoren 
verwachten in de komende verslagperiode tot een eindafrekening te komen.

13-11-2018 
 2



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

- Bepaling/nacalculatie tweede deel opbrengst goodwill. 14-05-2018 
 1

4. Debiteuren

Ten aanzien van vorderingen van Stichting KPC OIC en KPC Advies B.V. die per 
faillissementsdatum bestonden is door Stichting KPC Beheer een beroep 
gedaan op een pandrecht. Curatoren hebben de rechtsgeldigheid van dit 
pandrecht ter discussie gesteld. Voor zover op deze vorderingen daadwerkelijk 
een rechtsgeldig pandrecht rust, is met de pandhouder een boedelbijdrage 
van 10% overeengekomen. 

Vorderingen die dankzij de voortzetting in faillissement ontstaan of opeisbaar 
worden, vallen niet onder het pandrecht en zijn/worden een op een door KPC 
Advies B.V. aan Stichting KPC OIC voldaan.

14-05-2018 
 1

In de derde verslagperiode hebben curatoren overleg gevoerd met Stichting 
KPC Beheer ter beslechting van de discussie over het gestelde pandrecht. 
Ten tijde van het derde verslag loopt die discussie nog. 

27-05-2019
 3

-Afw ikkeling pandrechtdiscussie.
-Incasseren restant vorderingen over boedelperiode.

14-05-2018 
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00

Stichting KPC OIC had geen schuld bij een bank. Wel is er sprake van een 
steunstichting Stichting KPC Beheer. Deze stichting heeft een vordering op de 
failliet van (ongesecureerd) € 3.000.000,-- tot 22 december 2017. Per 22 
december 2017 heeft Stichting KPC Beheer daarnaast nog - in delen - een 
kredietovereenkomst gesloten met Stichting KPC OIC en dochter KPC Advies 
B.V. voor in totaal circa € 600.000,--. De totale vordering van Stichting KPC 
Beheer op Stichting KPC OIC bedraagt daarmee circa € 3.600.000,--. Stichting 
KPC OIC en dochter KPC Advies B.V. hebben ter zekerheid van het deel van € 
600.000,-- een pandrecht gevestigd ten behoeve van Stichting KPC Beheer op 

14-05-2018 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

vorderingen. Curatoren hebben dit zekerheidsrecht ter discussie gesteld. Met 
het oog op de voortzetting en doorstart is de discussie daarover door partijen 
vooruitgeschoven tot een latere datum.

Er werden vier voertuigen en enkele printers door Stichting KPC OIC geleased. 
In overleg met de betreffende leasemaatschappijen zijn de 
leaseovereenkomsten gecontinueerd gedurende de voortzetting van de 
activiteiten van failliet. Een leasecontract voor een auto is tussentijds 
overgenomen door een derde. De overige voertuigen zijn in de week van 7 mei 
2018 ingeleverd door de berijders en worden aan de leasemaatschappijen 
geretourneerd. 

Curatoren beëindigen ook de overeenkomst ten aanzien van printers tenzij de 
doorstarter deze wenst over te nemen.

14-05-2018 
 1

De leaseovereenkomsten zijn geëindigd voor zover deze niet zijn 
overgenomen door de doorstarter. De afrekeningen hebben plaatsgevonden.

13-11-2018 
 2

Zie hiervoor onder "Bank". Stichting KPC OIC en KPC Advies B.V. zijn volgens 
een aantal kredietovereenkomsten hoofdelijk aansprakelijk voor een krediet 
van circa € 600.000. Zowel Stichting KPC OIC als KPC Advies B.V. hebben ter 
zekerheid van terugbetaling daarvan pandrechten verstrekt op vorderingen. 
De curatoren hebben de rechtsgeldigheid van deze zekerheden ter discussie 
gesteld. Partijen hebben de discussie daarover vooruitgeschoven tot een 
latere datum.

14-05-2018 
 1

Curatoren en Stichting KPC Beheer B.V. hebben afgesproken om de focus te 
leggen op het voortzetten van de activiteiten en het realiseren van een 
doorstart. Zij hebben afgesproken om de discussie over de rechtsgeldigheid 
van de pandrechten die door KPC Beheer gepretendeerd worden voor zich uit 
te schuiven. 

Curatoren en KPC Beheer zijn ten tijde van het aanvangsverslag in overleg 
over een verdere afw ikkeling.

14-05-2018 
 1

Zie hiervoor onder 4.1. De discussie over het gestelde pandrecht is nog niet 
beslecht. 

27-05-2019
 3

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1

Voor zover er sprake is van rechtsgeldige zekerheden zijn curatoren met 
Stichting KPC Beheer een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

14-05-2018 
 1

- Afw ikkeling separatistenpositie 14-05-2018 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De activiteiten van Stichting KPC OIC (en daarmee ook KPC Advies B.V.) zijn 
vanaf faillissementsdatum (20 maart 2018) tot 8 maart 2018 voortgezet met 
toestemming van de rechter-commissaris.

Doel van de voortzetting van de activiteiten was tweeledig. Enerzijds kon 
daarmee boedelactief worden gerealiseerd. Anderzijds zou de kans op een 
doorstart meer kans van slagen hebben indien die zoveel als mogelijk "going 
concern" zou kunnen plaatsvinden.

14-05-2018 
 1

Vanaf 8 mei 2018 zijn de activiteiten voor rekening en risico van de doorstarter 
voortgezet.

13-11-2018 
 2

Volgt in volgende verslaglegging. 14-05-2018 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Curatoren hebben de activiteiten gecontinueerd voor de duur van de 
opzegtermijn voor het personeel. Curatoren hebben met behulp van de 
controller de te verwachten omzet en kosten over deze voortzettingsperiode 
vooraf in kaart gebracht. De projecten zijn samen met het personeel zoveel als 
mogelijk geïnventariseerd en op risico's gescreend. Gedurende de voortzetting 
bleken er dagelijks tientallen vragen van personeelsleden gerelateerd aan de 
(voortzetting van de) activiteiten. Dit vergde een vrijwel constante 
aanwezigheid van curatoren op de bedrijfslocatie gedurende de eerste weken 
na faillissement. Ondertussen hebben curatoren zich ook ingespannen om 
informatie te verzamelen en onderzoek te verrichten om een doorstart te 
kunnen realiseren.

14-05-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Volgt in volgende verslaglegging. 14-05-2018 
 1

Op 8 mei 2018 is met Louwsma Beheer Groep B.V. ["LBG"] als koper een 
doorstart gerealiseerd. LBG heeft een deel van de bedrijfsmiddelen 
overgenomen, alsmede de debiteuren, het onderhanden werk en de goodwill. 
Daarnaast heeft een groot deel van de voormalige werknemers van KPC OIC 
een betrekking aangeboden gekregen bij de doorstarter.

13-11-2018 
 2



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Met het oog op het realiseren van een doorstart zijn de activiteiten van KPC 
OIC vanaf faillissement (20 maart 2018) voortgezet. In de periode van 20 t/m 
29 maart 2018 hebben zich verschillende doorstartkandidaten gemeld. In 
dezelfde periode heeft met elk van deze geïnteresseerde kandidaten een 
oriënterend gesprek plaatsgevonden, waarin de situatie van KPC OIC uiteen is 
gezet en kandidaten is gevraagd naar hun ideeën bij een doorstart. Ten slotte 
is in dezelfde periode informatie verzameld voor het bidbook.

Op 30 maart 2018 is het bidbook afgerond. De geïnteresseerde kandidaten 
hebben na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring een exemplaar 
van het bidbook ontvangen. De sluitingstermijn voor het indienen van een bod 
was donderdag 5 april 2018. De curatoren ontvingen vervolgens drie concrete 
biedingen, waarvan er twee betrekking hadden op (nagenoeg) alle onderdelen 
van KPC OIC. De curatoren hebben ervoor gekozen met laatstgenoemde twee 
partijen de onderhandelingen voort te zetten. Tevens hebben curatoren in de 
tussentijd met behulp van een valuator op basis van de door de failliet ter 
beschikking gestelde financiële informatie de waarde van Stichting KPC OIC 
nader onderbouwd. Vervolgens zijn de resterende twee kandidaten in de 
gelegenheid gesteld om uiterlijk dinsdag 17 april 2018 een definitief en 
onvoorwaardelijk bod uit te brengen. LBG had het hoogste bod op de activa 
uitgebracht en bovendien de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk 
werknemers in dienst te nemen, tegen een marktconform salaris. Op 17 april 
2018 hebben de curatoren vervolgens op hoofdlijnen overeenstemming bereikt 
met Louwsma Beheer B.V. (LBG). Betaling van de koopsom vindt plaats in drie 
delen. De eerste twee zijn op de boedelrekening ontvangen. Ten tijde van het 
aanvangsverslag zijn partijen doende met het verder uitvoering geven aan de 
doortstartovereenkomst. Het derde deel van de koopsom komt tot stand op 
basis van nacalculatie welke naar verwachting uiterlijk eind mei 2018 zal 
kunnen plaatsvinden.

14-05-2018 
 1

Volgt in volgende verslaglegging.
14-05-2018 

 1

Als gevolg van het feit dat de nacalculatie langer op zich laat wachten, kan de 
exacte opbrengst nog niet worden bepaald. De curatoren verwachten in het 
volgende verslag duidelijkheid te kunnen geven.

13-11-2018 
 2

In de derde verslagperiode hebben curatoren getracht om met de 
doorstarter tot overeenstemming te komen ter zake de nacalculatie. Ten tijde 
van het derde verslag loopt die discussie nog. Mochten partijen er niet in 
slagen om tot overeenstemming te komen, dan zal deze discussie in een 
procedure moeten worden beslecht. Curatoren en doorstarter trachten dit te 
voorkomen en de komende periode alsnog een oplossing te bereiken.

27-05-2019
 3



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

-Verdere uitvoering doorstartovereenkomst. Zie ook 6.5 14-05-2018 
 1

Eindafrekening van de doorstart. 13-11-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat niet voldaan is aan de 
boekhoudplicht.

14-05-2018 
 1

De jaarstukken zijn tijdig gedeponeerd. 14-05-2018 
 1

De jaarstukken over 2016 waren ten tijde van het faillissement nog niet 
goedgekeurd en zijn ook nog niet gedeponeerd.

14-05-2018 
 1

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er is nog geen onderzoek gedaan naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

14-05-2018 
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

27-05-2019
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Vooralsnog hebben curatoren niet vastgesteld dat er sprake is van paulianeus 
handelen. Wel hebben curatoren de door Stichting KPC Beheer 
gepretendeerde pandrechten ter discussie gesteld. Mogelijk dat er in dat 
verband een beroep kan worden gedaan op een pauliana. Zowel ten aanzien 
van Stichting KPC OIC als dochtervennootschap KPC Advies B.V. Curatoren 
hebben dit evenwel nog in onderzoek.

14-05-2018 
 1

De administratie is in eerste instantie door curatoren zelf veilig gesteld. De 
digitale administratie is in aanvulling daarop met behulp van een derde partij 
veilig gesteld, zodat deze ook eenvoudig beschikbaar is voor nader onderzoek.

14-05-2018 
 1

8. Crediteuren

€ 0,00

Over de boedelperiode wordt er een vordering vanuit het UWV verwacht op 
grond van de onder de loongarantieregeling aan de 54 personeelsleden 
uitgekeerde bedragen. Ten tijde van het aanvangsverslag heeft het UWV die 
vordering nog niet ingediend.

14-05-2018 
 1

€ 501.910,74

UWV:
€ 427.139,48 loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
€ 74.771,26 premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW

13-11-2018 
 2

€ 107.045,00 14-05-2018 
 1

Curatoren hebben van de fiscus een vooraankondiging (d.d. 14 maart 2019) 
ontvangen dat failliet in de optiek van de Belastingdienst schenkbelasting 
moet betalen, omdat zij schenkingen heeft ontvangen van Stichting KPC 
Beheer. 

De schenkingen bestaan volgens de Belastingdienst uit de toename van de 
schuld-/vorderingverhouding tussen Stichting KPC Beheer en Stichting KPC 
Onderw ijs Innovatie Centrum in de jaren 2013, 2015 en 2016 ter grootte van 
respectievelijk € 2.467.000, € 637.000 en € 550.000,-. Deze worden door de 
Belastingdienst aangemerkt als een belaste gift.

27-05-2019
 3



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

De bedragen op de aanslagen zijn als volgt berekend:
2013
Schenking € 2.467.000
Vrijstelling € 2.057
Belastbare schenking voor de aanslag € 2.464.943
Te betalen schenkbelasting 2013 € 974.152

2015
Schenking € 637.000
Vrijstelling € 2.111
Belastbare schenking voor de aanslag € 547.889
Te betalen schenkbelasting 2015 € 207.026

2016
Schenking € 550.000
Vrijstelling € 2.122
Belastbare schenking voor de aanslag € 547.878
Te betalen schenkbelasting 2016 € 206.961

Het totale bedrag aan te betalen schenkingsbelasting zou in de optiek van 
de Belastingdienst derhalve € 1.388.139,-- bedragen.

Curatoren hebben aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt eerst de aanslag 
af te zullen wachten en alsdan (pro forma) bezwaar aan te zullen tekenen. In 
hoeverre het doorzetten van dit bezwaar opportuun is zal afhangen van het 
(te verwachten) boedelactief in verhouding tot de reeds nu bekende 
boedelvorderingen en preferente vorderingen. In verband met de 
verschillende discussies die er spelen, het feit dat de vorderingen nog niet 
vast staan, alsmede het lopende rechtmatigheidsonderzoek kunnen 
curatoren in deze fase nog niet vooruitlopen op de uitkomst. Wel wordt 
opgemerkt dat de totale last aan boedel- en preferente fiscale vordering op 
dit moment circa € 608.000,-- bedraagt. Indien die vordering blijft staan en 
het uiteindelijk gerealiseerde actief - na aftrek van kosten - niet boven dat 
bedrag uitkomt, dan zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld. 
In dat geval zou een discussie over de op te leggen aanslag 
schenkingsbelasting - uitgaande van dezelfde preferentie als de overige 
fiscale vorderingen die reeds zijn ingediend - voor de boedel geen belang 
dienen. De reeds ingediende fiscale vorderingen zouden dan immers reeds 
niet kunnen worden voldaan. 

Ten tijde van het derde verslag hebben curatoren nog geen aanslag 
schenkingsbelasting ontvangen. 

€ 0,00

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

14-05-2018 
 1

€ 338.158,14

€ 286.961,65 loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
€ 51.196,49 premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW

13-11-2018 
 2



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 0,00

Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren bij curatoren 
gemeld.

14-05-2018 
 1

5 14-05-2018 
 1

16 13-11-2018 
 2

18 27-05-2019
 3

€ 12.687,91

Conform de administratie van failliet zou het openstaande saldo € 39.147,79 
bedragen. Tot op heden is er voor een bedrag van € 12.687,91 ingediend.

14-05-2018 
 1

€ 43.681,59 13-11-2018 
 2

€ 47.229,38 27-05-2019
 3

Onbekend. 14-05-2018 
 1

Onbekend. Zie ook hiervoor onder 8.2. 27-05-2019
 3

- Het inventariseren van reacties van crediteuren. 14-05-2018 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Niet van toepassing. 14-05-2018 
 1

10. Overig

- Afrondende werkzaamheden met betrekking tot de activaverkoop
- Inventariseren crediteuren
- Overleg bestuurder KPC Beheer en RvT over verdere afw ikkeling pandrechten
- Rechtmatigheidsonderzoek

14-05-2018 
 1

Onbekend. 14-05-2018 
 1

Onbekend. 27-05-2019
 3

27-11-2018 27-05-2019 
 3

Bijlagen
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