
 

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

Nummer: 3  EINDVERSLAG Datum: 18 maart 2014 

 
 

 

Gegevens onderneming: Stichting “Opmaat”, gevestigd aan de Garst 7, 

9673 AA Winschoten 

Faillissementsnummer: F18/13/208 

Datum uitspraak: 28 mei 2013 

Curator: mr S. van Gessel (voorheen: mr Luinstra) 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: Werkgelegenheidsprojecten/ begeleiding naar 

werk van werklozen. 

Omzetgegevens: Volgens de jaarrekening 2011 bedroegen de 

opbrengsten in dat jaar € 28.899,-. Volgens de 

concept jaarrekening 2012 bedroegen de 

opbrengsten in dat jaar € 26.411,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 16 november 2013 t/m 18 maart 2014 

Bestede uren in verslag periode:  25:24 

Bestede uren totaal: 86:30 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Stichting “Opmaat” is opgericht bij akte van 27 februari 1991. 

Bestuurder is de heer K. van Leeuwen, wethouder van de 

gemeente Oldambt. De stichting had een werkgeverstaak voor 

dienstbetrekkingen uit de WIW en de WWB. Vanaf 2008 

hield de stichting zich alleen nog bezig met de uitvoering van 

het sociaal plan voor de werknemers van de stichting dat in 

2008 is overeengekomen met de vakbonden. 

1.2 Winst en verlies : In 2011 bedroeg het verlies € 94.327 welk saldo ten laste is 

gebracht van de bestemmingsreserve Risicoreserve Uitvoering 

WWB. In 2012 bedroeg het verlies € 64.318, welk saldo 

eveneens is onttrokken aan deze bestemmingsreserve. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2012 € 116.779,-. 

Per 31 december 2011 bedroeg het balanstotaal € 380.116,-. 
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1.4 Lopende procedures : De stichting heeft op 25 maart 2013 bezwaar aangetekend 

tegen een naheffingsaanslag loonheffingen van de 

belastingdienst. Volgens de belastingdienst is deze aanslag 

nog niet betaald. De betaling heeft echter plaatsgevonden in 

februari 2013 vanaf de bankrekening van een gelieerde 

stichting, Stichting Arbeid. Het bedrag van de 

naheffingsaanslag is daardoor ten onrechte verrekend met de 

teruggave belastingen van Stichting “Opmaat”. De curator 

heeft de belastingdienst verzocht het bezwaarschrift per 

omgaande af te wikkelen en het ten onrechte verrekende 

bedrag over te boeken naar de boedelrekening. 

De betaling blijkt door de belastingdienst te zijn gerestitueerd 

aan Stichting Arbeid. Een beslissing op bezwaar is nog niet 

ontvangen. 

1.5 Verzekeringen : WA-Verzekering bij ABN AMRO Bank. De curator heeft de 

verzekering opgezegd. 

1.6 Huur : Stichting “Opmaat” huurde kantoorruimte in het pand aan de 

Garst 7 te Winschoten. De huurovereenkomst is reeds voor 

datum faillissement opgezegd door de stichting. 

1.7 Oorzaak faillissement : De gemeenten Winschoten, Scheemda, Reiderland (later: 

gemeente Oldambt) die samenwerkten in de 

Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) en de gemeente 

Bellingwedde hebben gezamenlijk Stichting Opmaat in het 

leven geroepen met als doelstelling het begeleiden van 

bijstandsgerechtigden naar regulier werk. De IGSD heeft 

besloten om de samenwerking per 1 januari 2009 te 

beëindigen, zodat vanaf dat moment de financiering van 

Opmaat door de lokale overheden werd gestaakt.  

Om de nadelige gevolgen voor de werknemers van Stichting 

Opmaat zoveel mogelijk te beperken, is medio 2008 een 

Sociaal Plan afgesloten tussen de stichting en de vakbonden 

ten behoeve van de werknemers. 

 

Het Sociaal Plan bood de werknemers van Stichting Opmaat 

een “in gezamenlijk overleg” te bepalen ondersteuning bij het 

vinden van ander werk. Deze ondersteuning werd in het 

Sociaal Plan niet nader gedefinieerd en was in ook niet 

gelimiteerd in tijd of geld.  Daarnaast konden de werknemers 

aanspraak maken op loonsuppletie in de vorm van een 

wachtgelduitkering conform Uitvoeringsregeling L Wachtgeld 

van de cao Welzijn. 

 

Voor de financiering van het Sociaal Plan, inclusief de 

wachtgeldverplichtingen, is een budget van 1,2 miljoen euro 
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ter beschikking gesteld. Voor dat bedrag werd een 

voorziening getroffen. Het bestuur van Stichting Opmaat heeft 

zich ertoe verplicht om zodanige maatregelen te treffen dat de 

financiering van de uitvoering van het Sociaal Plan 

gewaarborgd is. 

Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Sociaal 

Plan is snel gekrompen door de hoge uitgaven die de stichting 

heeft gedaan. Het bestuur van Stichting Opmaat heeft een 

externe adviseur, mevrouw Wubs van OWL Juridisch Advies 

belast met de uitvoering van het Sociaal Plan en heeft haar 

voorts ingeschakeld voor bijstand en advies in vrijwel alle 

stichtingsaangelegenheden. 

Stichting Opmaat heeft in de jaren 2008 – 2013 in totaal € 

636.956,10 betaald aan het adviesbureau van mevrouw Wubs. 

Daarnaast heeft het stichtingsbestuur een interimmanager en 

een administrateur extern ingehuurd, hetgeen ook de nodige 

kosten heeft meegebracht. 

 

Blijkens het jaarverslag 2009 heeft Stichting Opmaat in 

december 2010 de balans opgemaakt ten aanzien van de 

voorziening in het Sociaal Plan en is geconstateerd dat het 

resterende bedrag van de voorziening met grote mate van 

zekerheid niet toereikend is om aan de 

wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen indien de 

maximale wachtgeldverplichtingen moeten worden 

uitgekeerd.  

In december 2012 heeft gemeente Oldambt nog € 53.000,- ter 

beschikking gesteld aan Stichting Opmaat om een 

faillissement te voorkomen. Dat geld was echter slechts 

voldoende om het faillissement nog enkele maanden uit te 

stellen. Halverwege mei 2013 zag het bestuur van Stichting 

Opmaat geen andere mogelijkheid meer dan het aanvragen 

van het eigen faillissement van de stichting. 

 

Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken was 

reeds voor 19 van de 21 voormalige werknemers van 

Stichting Opmaat de wachtgeldverplichting geëindigd. Twee 

van hen worden gedupeerd omdat de stichting niet langer aan 

haar wachtgeldverplichtingen kan voldoen. 

 

De proportionaliteit van de uitgaven die door het 

stichtingsbestuur zijn geaccordeerd, is thans in onderzoek bij 

de curator. 

 

2
e
 verslag: 

Het overeengekomen Sociaal Plan betreft een langlopend 
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sociaal plan. Weliswaar vermeldt het plan een einddatum van 

4 juni 2012, echter in het plan is uitdrukkelijk vastgelegd dat 

individuele (wachtgeld-)aanspraken, garanties en lopende 

trajecten die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van 

het Sociaal Plan, ook na het verstrijken van de looptijd blijven 

gelden. Dat betekent dat de stichting er vanuit moest gaan dat 

wachtgeldverplichtingen tot aan datum pensioen konden 

doorlopen voor medewerkers die daarvoor in aanmerking 

kwamen.  

Gezien deze financiële verplichtingen van de stichting en het 

daarvoor bestemde budget heeft de curator de besteding van 

middelen, in het bijzonder de hoge uitgaven aan het 

adviesbureau OWL Juridisch Advies onderzocht. Dat 

onderzoek is nog niet afgerond. 

De curator heeft de gehele facturatie en de urenspecificaties 

van OWL Juridisch Advies doorgenomen en – voor zover 

mogelijk – vergeleken met de beschikbare administratie. Eind 

oktober 2013 heeft de curator op het kantoor van OWL 

gesproken met mevrouw Wubs en heeft zij de aldaar 

beschikbare dossiermappen kunnen inzien. Helaas zijn de 

urenopgaven van OWL voor de curator weinig inzichtelijk 

omdat per datum slechts het totaal aantal uren werd 

opgegeven met een globale opsomming van werkzaamheden, 

zonder splitsing per activiteit, en zonder vermelding welke 

medewerker van OWL het betreffende werk heeft uitgevoerd. 

Daardoor is een vergelijking van de urenspecificaties met de 

dossiers die door OWL ter inzage zijn gesteld, voor de curator 

niet goed mogelijk gebleken.  Het komt voorts regelmatig 

voor dat OWL voor één dag meer dan 8 uur declareert uur (er 

zijn declaraties van 18,5 uur, 16,5 uur, 15,75 uur, 13,25 uur, 

10 uur). Dat kan legitiem zijn geweest indien bijvoorbeeld 

meerdere mensen aan het dossier hebben gewerkt. Een 

gedetailleerde specificatie is echter niet (meer) beschikbaar, 

zo heeft mevrouw Wubs desgevraagd aan de curator 

meegedeeld. 

De curator heeft een bespreking ingepland met de bestuurder, 

de heer Van Leeuwen, en diens advocaat om hem in de 

gelegenheid te stellen een toelichting te geven op de 

werkzaamheden van OWL, de aan OWL verleende opdracht 

en op de declaraties. Deze bespreking zal plaatsvinden in 

week 49. 

 

3
e
 verslag: 

Op 11 december 2013 heeft de curator uitvoerig gesproken 

met de heer Van Leeuwen, die daarbij werd bijgestaan door 

twee advocaten. Van Leeuwen heeft de vragen van de curator 
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zoveel mogelijk beantwoord, met toezegging om enkele 

aanvullende gegevens aan de curator toe te zenden. Voorts 

heeft hij zijn standpunt omtrent bestuurdersaansprakelijkheid 

kenbaar gemaakt.  De toegezegde nadere gegevens heeft de 

curator niet mogen ontvangen. 

Helaas ontbreekt het in dit faillissement aan financiële 

middelen voor verdere voortzetting van het onderzoek naar de 

aansprakelijkheid van de stichtingsbestuurders en naar de 

omvang van de schade. Voorts zijn geen middelen 

beschikbaar voor het voeren van gerechtelijke procedures 

inzake bestuurdersaansprakelijkheid.   

De curator rest hierdoor geen andere  mogelijkheid dan de 

opheffing van het faillissement te verzoeken wegens de 

toestand van de boedel. Zie verder § 7.5 

 

 Werkzaamheden : 28:24 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom. 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Geen.  

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 
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VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Voor zover bekend geen. Bij de RDW is informatie 

gevraagd over eventuele kentekens die op naam van 

gefailleerde staan.  

2
e
 verslag: 

Inmiddels heeft de RDW laten weten dat geen kentekens 

staan geregistreerd op naam van gefailleerde. 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Stichting “Opmaat” heeft een vordering op de gemeente 

Oldambt ten bedrage van  € 130.544,-. De vordering wordt 

door de gemeente betwist. De heer K.J. Havinga, voormalig 

gemeentesecretaris bij de gemeente Delfzijl en thans 

werkzaam voor de gemeente Groningen, heeft over dit 

geschil advies uitgebracht in een rapport van 6 mei 2013. 

Volgens Havinga doet de gemeente Oldambt terecht een 

beroep op verrekening met een vordering uit 2007. De 

juistheid van dit advies wordt nog onderzocht.  

2
e
 verslag: De curator heeft nadere informatie en een 

toelichting op de achtergrond van deze vordering opgevraagd 

en verkregen van  de accountant. Op basis daarvan wordt 

bezien of incasso zinvol is.  

Tussen partijen is bindend advies uitgebracht, op basis 

waarvan de stichting geen vordering meer heeft jegens de 

gemeente. Hoewel bij de verbindendheid van dit ‘bindend 

advies’ vraagtekens kunnen worden geplaatst is incasso van 

deze vordering niet verantwoord vanwege het procesrisico 

en het ontbreken van middelen.   

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 



 

 
Gegevens onderneming: Stichting “Opmaat”, gevestigd aan de Garst 7, 9673 AA 

Winschoten 
Faillissementsnummer: F18/13/208 

 

 

PAG. 7 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Geen 

5.2 Leasecontracten : Geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 1:24 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Geen bijzonderheden geconstateerd. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Niet van toepassing, Stichting “Opmaat” heeft geen 

deponeringsplicht. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie ook § 1.7  

Helaas ontbreekt het in dit faillissement aan financiële 

middelen voor verdere voortzetting van het onderzoek naar 

de aansprakelijkheid van de stichtingsbestuurders en naar de 

omvang van de schade. Voorts zijn geen middelen 

beschikbaar voor het voeren van gerechtelijke procedures 

inzake bestuurdersaansprakelijkheid.  De Garantstellings-

regeling voor Curatoren is niet van toepassing aangezien 

Stichting Opmaat niet aan de heffing van 

vennootschapsbelasting was onderworpen. Vakbond 

Abvakabo, die de belangen behartigt van de twee gedupeerde 

oud-werknemers van Stichting Opmaat, heeft na overleg met 

de curator besloten om de aansprakelijkstelling van de 

bestuurders en eventueel daarop volgende gerechtelijke 

procedure verder zelf ter hand te nemen.  

7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft geen aanwijzingen voor Paulianeus 

handelen. 

 Werkzaamheden : 33:18 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 2.902,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 

8.4 Andere pref. crediteuren : Vorderingen uit inkomensschade van twee ex-medewerkers 

waarvoor Stichting “Opmaat” een wachtgeldverplichting 

heeft. Deze vorderingen zijn ingediend voor een bedrag groot 

€ 143.001,-. Voort hebben drie ex-medewerkers vorderingen 

met betrekking tot teruggaaf van teveel ingehouden premie 

ZVW. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 975,81 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend 

 Werkzaamheden : 05:30 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Belastingdienst 
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9.2 Aard procedure : Bezwaarprocedure belastingdienst inzake naheffingsaanslag. 

9.3 Stand procedure : Beslissing op bezwaar wordt thans afgewacht. 

2
e
 verslag: 

De kwestie is reeds afgewikkeld met/via Stichting Arbeid.  

 Werkzaamheden : 00:18 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : n.v.t. 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen  

 Onderzoek vordering jegens gemeente Oldambt ad € 

130.000,- ; 

 Voortzetting onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid 

 

10.3 Indiening volgend verslag : Er zijn geen verdere baten aangetroffen, noch zijn in dit 

faillissement baten van enige omvang te verwachten. Zoals 

blijkt uit bijgesloten financieel verslag, is het boedelactief 

bij lange na niet toereikend om de boedelschulden te kunnen 

voldoen. De curator stelt voor het faillissement op te heffen 

wegens de toestand van de boedel.  

 

 Werkzaamheden : 17:36 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


