
 

 

 

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

 

Datum: 4 november 2016 Nummer: 2 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Jutten Simulation & 

Training B.V. tevens handelende onder de namen 

“Jutten Simulation” en “Jutten”, statutair gevestigd 

en kantoorhoudende te (6511 TJ) Nijmegen aan de 

St. Canisiussingel 26 (KvK-nummer: 09102388), 

hierna te noemen “Jutten Simulation” 

 

Faillissementsnummer : C/05/16/462 F 

Datum uitspraak : 12 juli 2016 

Curator : mr. C.F.H. Donners 

Rechter-commissaris : mr. J.A. Verspui 

 

Activiteiten onderneming : bedrijfsopleiding en training (met name interactieve 

simulatietrainingen voor retailbedrijven) 

Omzetgegevens : 2012: €  943.156,00 

  2013: €  1.091.650,00 

  2014: €  1.139.401,00 

  2015: €  1.150.935,00 

  2016: € 297.938,00 (t/m 30 juni 2016) 

Personeel gemiddeld aantal : 15 

 

Saldo boedelrekening : € 117.413,53 

 

Verslagperiode : 4 augustus 2016 t/m 3 november 2016 

Bestede uren verslagperiode : 17,6 uur 

Bestede uren totaal : 85,7 uur  

 

 

Het eerste faillissementsverslag van 4 augustus 2016 wordt hierna volledig in een 

kleiner lettertype weergegeven. De aanvullingen ten opzichte van het eerste 

verslag worden gecursiveerd weergegeven onder het kopje “Verslag 2”.  
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1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

Jutten Simulation is opgericht op 26 juli 2001. Vanaf de oprichting tot en met heden is E. Jutten Beheer B.V., gevestigd 

te Nijmegen, bestuurder en aandeelhouder van Jutten Simulation. Enig bestuurder en aandeelhouder van E. Jutten 

Beheer B.V. is de heer Eric Jutten, hierna “de heer Jutten”.  

 

E. Jutten Beheer B.V. hield tot 19 oktober 2015 alle aandelen in het kapitaal van Jutten Simulation. Op voornoemde 

datum heeft Jutten Simulation aandelen uitgegeven aan Isatis Beheer B.V., welke vennootschap na de aandelenuitgifte 

28,57% van de aandelen in Jutten Simulation hield. De overige aandelen (71,43%) zijn in handen van E. Jutten Beheer 

B.V. gebleven. 

 

Op 19 oktober 2015 is ook Aljosja Vos Holding B.V. toegetreden tot het bestuur van Jutten Simulation. Enig 

aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap is de heer Alosja Vos, hierna te noemen “de heer Vos”. Aljosja 

Vos Holding B.V. is tevens bestuur van het voornoemde Isatis Beheer B.V. 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies Balanstotaal 

2012  € 943.156,00 -/- € 76.523,00  €  492.977,00 

2013  € 1.091.650,00  € 140.453,00  €  755.407,00 

2014  € 1.139.401,00 -/- € 117.225,00  €  949.378,00 

2015  € 1.150.935,00 -/- € 415.385,00  €  721.689,00 

2016 (t/m 30-6-

`16) 

 € 297.938,00 -/- € 298.116,46  €  409.914,00 

 

 

 

*In deze grafiek is de omzet over het eerste halfjaar 2016 omgerekend naar een jaaromzet.  

 

 

*In deze grafiek is winst/verlies over het eerste halfjaar 2016 omgerekend naar winst/verlies over een heel jaar. 
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Lopende procedures 

Er zijn geen lopende procedures.  

 

Verzekeringen 

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Inmiddels heeft de curator alle lopende 

verzekeringen beëindigd.  

 

Verslag 2 

In verband met de beëindiging van de verzekeringen heeft de faillissementsboedel 

een totale premierestitutie van € 3.282,83 ontvangen.  

 

Huur 

Jutten Simulation huurt kantoorruimtes aan de St. Canisiussingel 26 te Nijmegen. De curator heeft deze 

huurovereenkomst inmiddels opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.  

 

Verslag 2 

In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst beëindigd per 

1 oktober 2016. Over de boedelperiode had de verhuurder nog recht op een 

huursom van € 10.990,85 inclusief BTW, welk bedrag door de curator aan de 

verhuurder is voldaan.  

 

Oorzaak faillissement 

Jutten Simulation maakt interactieve simulatietrainingen voor kassamedewerkers van met name (grote) retailbedrijven. 

Daarnaast heeft Jutten Simulation een interactieve training ontwikkeld voor scholen waarin leerlingen vaardigheden en 

ervaring opdoen als kassamedewerker. 

De heer Jutten heeft over de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard. 

 

Jutten Simulation heeft vanaf 2014 een strategie gevoerd om internationale retailers als klant te krijgen. Hierdoor is 

meer personeel aangenomen, zijn veel kosten gemaakt om een nieuw softwareplatform te ontwikkelen en zijn 

buitenlandse activiteiten opgezet, met behulp van een grote internationale partner. Ondanks vele bezoeken aan 

internationale retailers is het niet gelukt om (internationale) opdrachten binnen te halen.  

 

In maart 2016 is de financiële situatie zorgelijk geworden. Op dat moment is gereorganiseerd en zijn vijf werknemers 

ontslagen. Daarnaast heeft Jutten Simulation geprobeerd om de kosten terug te dringen, waaronder het uitstel van 

aflossingen aan de financiers. In dat kader was ook cruciaal dat de verhuurder zou instemmen met een verlaging van 

de huurprijs of met een voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst. Toen dat niet mogelijk bleek, heeft het 

bestuur van Jutten Simulation zich genoodzaakt gezien het eigen faillissement aan te vragen. 
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De heer Vos heeft hieraan toegevoegd dat volgens hem het door Jutten Simulation ontwikkelde trainingsprogramma 

uitsluitend geschikt is voor (zeer) grote retailers omdat de kosten voor het opzetten van een programma voor een 

specifieke klant te hoog zouden zijn. Volgens de heer Vos is het programma op dit moment nog te duur om rendabel te 

zijn. 

 

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.  

 

Verslag 2 

De curator heeft inmiddels een accountant ingeschakeld om de boekhouding van 

Jutten Simulation nader te onderzoeken. Zodra deze accountant een definitief 

rapport heeft opgesteld, zal de curator een standpunt innemen ten aanzien van de 

oorzaak van het faillissement.  

 

Bestede tijd: 4,4 uur  

 

2. Personeel 

Aantal ten tijde van faillissement 

Per datum faillissement had Jutten Simulation 6 werknemers in dienst.  

 

Aantal in jaar voor faillissement 

15 

 

Datum ontslagaanzegging 

De curator heeft de werknemers van Jutten Simulation op 15 juli 2016 ontslagen.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Jutten Simulation heeft geen onroerende zaken in eigendom.  

 

Voorraad en inventaris 

De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris aangetroffen. Dit betreft computers, televisies, telefoons, lap-tops 

en divers kantoormeubilair. De curator heeft de volledige inventaris van Jutten Simulation in het kader van de doorstart 

verkocht. De curator verwijst terzake naar hoofdstuk 6. 

 

De curator heeft geen voorraad aangetroffen.  

  

Kasgeld / banksaldi 

Jutten Simulation beschikte niet over enige creditsaldi op haar bankrekeningen. Wel heeft de curator voor een bedrag 

van € 50,90 aan kasgeld aangetroffen. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.  

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Jutten Simulation heeft verder geen materiële activa in eigendom. Wel heeft de curator diverse immateriële activa 

aangetroffen, zoals (auteursrechten op) het softwareprogramma, handelsnaam, domeinnamen, klantenbestand e.d.   
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Verkoopopbrengst activa 

De curator heeft de onderneming van Jutten Simulation inmiddels doorgestart en heeft alle voornoemde activa aan de 

doorstarter verkocht. Voor de hoogte van de verkoopopbrengst verwijst de curator naar hoofdstuk 6.  

 

Bestede tijd: 0,5 uur (afrondende werkzaamheden) 

 

4. Debiteuren 

Per datum faillissement had Jutten Simulation een bedrag van circa € 32.000,00 van haar debiteuren te vorderen. Deze 

vorderingen zijn verpand aan Rabobank. Rabobank heeft de incasso van de verpande vorderingen ter hand genomen.  

 

Verslag 2 

Het is gebleken dat Jutten Simulation per datum faillissement meer dan € 32.000 

van haar debiteuren te vorderen had. De debiteurenincasso door Rabobank heeft 

inmiddels € 31.423,09 opgebracht en Rabobank heeft aangegeven dat zij nog een 

bedrag van ca. € 5.000 verwacht te ontvangen. Hierna is de incasso afgerond. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Vordering van de bank(en) 

Rabobank was de huisbankier van Jutten Simulation. Per datum faillissement had Rabobank een bedrag van 

€ 227.383,66 van Jutten Simulation te vorderen.  

 

Leasecontracten 

De curator heeft geen leasecontracten in de faillissementsboedel aangetroffen.  

 

Beschrijving zekerheden 

Jutten Simulation heeft ten gunste van Rabobank de volgende zekerheden verstrekt:  

- verpanding van vorderingen van Jutten Simulation op derden; 

- verpanding van inventaris; 

- borgstelling van € 25.000,00, verleend door de heer Jutten. 

 

Separatistenpositie 

De curator heeft met Rabobank afgesproken dat Rabobank de inning van de debiteuren zelf ter hand neemt. Met 

betrekking tot de verkochte inventaris, is naar alle waarschijnlijkheid sprake van een fiscaal bodemvoorrecht, zodat 

deze opbrengst aan de boedel toekomt.  

 

Boedelbijdragen 

Vooralsnog niet van toepassing.  

 

Verslag 2 

Rabobank had ten behoeve van de verhuurder een bankgarantie ter hoogte van 

€ 22.929,51 verstrekt. Aangezien de curator de volledige vordering van de 

verhuurder heeft voldaan, is deze bankgarantie inmiddels komen te vervallen. Voor 

de bemoeiingen van de curator heeft Rabobank een boedelbijdrage van € 2.292,95 

exclusief BTW voldaan.  
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Eigendomsvoorbehoud 

Vooralsnog niet van gebleken.  

 

Reclamerechten 

Niet ingeroepen. 

 

Retentierechten 

Niet van gebleken.  

 

Bestede tijd: 1,8 uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Direct nadat het faillissement was uitgesproken, heeft de heer Jutten zich bij de curator gemeld met de mededeling dat 

hij geïnteresseerd is in een doorstart van Jutten Simulation. De curator heeft vervolgens ook meerdere marktpartijen 

benaderd met de vraag of zij interesse hadden in een doorstart van Jutten Simulation. Dit heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat er zich enkele partijen bij de curator hebben gemeld met concrete interesse. Uiteindelijk heeft de curator een 

biedingsproces uitgeschreven waarbij twee partijen concrete biedingen hebben uitgebracht. 

 

Gedurende de periode dat het biedings- en onderhandelingsproces liep, heeft de curator de onderneming met 

toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Deze voortzetting heeft geen directe opbrengst opgeleverd, maar 

heeft er wel voor gezorgd dat de waarde van de onderneming is behouden. Daarnaast heeft de voortzetting geen 

(directe) kosten voor de faillissementsboedel met zich gebracht. De kosten die moesten worden gemaakt (inzet 

personeel en gebruik van de gehuurde kantoorruimte) hadden immers ook moeten worden gemaakt als de 

onderneming niet tijdelijk was voortgezet. 

 

Uiteindelijk heeft de heer Jutten, namens zijn nieuw opgerichte vennootschap Jutten Simulation B.V., het hoogste bod 

bij de curator uitgebracht, zodat de curator met deze vennootschap overeenstemming heeft bereikt over een doorstart 

per 28 juli 2016. In het kader van de doorstart heeft de curator onder andere de volgende afspraken gemaakt:  

- de inventaris van Jutten Simulation wordt verkocht aan de doorstarter voor een bedrag van € 10.000,00; 

- de immateriële activa (waaronder alle intellectuele eigendomsrechten) worden verkocht aan de doorstarter voor 

een bedrag van € 111.500,00 te vermeerderen met 20% van het resultaat na belastingen voor de eerste 10 

maanden van de doorstarter; 

- de doorstarter biedt aan vier werknemers van Jutten Simulation een nieuwe arbeidsovereenkomst aan per 28 juli 

2016; 

- één werknemer van Jutten Simulation treedt uit dienst per 28 juli 2016 en wordt (mede-)bestuurder en 

aandeelhouder van de doorstartende vennootschap; 

- de doorstarter mag tot en met 30 augustus 2016 gebruik maken van het kantoor van Jutten Simulation. 

 

Verslag 2 

De doorstarter heeft uiteindelijk tot en met 30 september 2016 gebruik gemaakt 

van het kantoor van Jutten Simulation. Om die reden heeft de doorstarter een 

aanvullende gebruiksvergoeding van € 1.500 exclusief BTW aan de boedel voldaan.  

 

Bestede tijd: 0,4 uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

De curator heeft inmiddels een gedeelte van de boekhouding van Jutten Simulation ontvangen. De boekhouding maakt 

op het eerste oog een verzorgde indruk. De curator zal de boekhouding in de volgende verslagperiode nader 

onderzoeken.  
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Verslag 2 

De curator heeft een accountant ingeschakeld om de boekhouding van Jutten 

Simulation te onderzoeken. Zodra deze accountant een definitief rapport heeft 

opgesteld, zal de curator een standpunt innemen ten aanzien van de nakoming van 

de boekhoudverplichting.  

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is gedeponeerd op 15 juli 2015, de jaarrekening over 2013 op 30 april 2014 en 

de jaarrekening 2012 op 28 januari 2014. Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, zodat aan de 

publicatieverplichting is voldaan.  

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Niet van toepassing.  

 

Stortingsverplichting aandelen 

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek.  

 

Verslag 2 

Zodra de curator het accountantsrapport heeft ontvangen, zal hij een standpunt 

innemen over de vraag of in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur.  

 

Paulianeus handelen 

Vooralsnog niet van gebleken.  

 

Bestede tijd: 0,4 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, een boedelvordering van het UWV in verband met de overname van de 

loonverplichtingen vanaf datum faillissement.  

 

Verslag 2 

De curator heeft inmiddels de boedelvordering van de verhuurder ad € 10.990,85 

inclusief BTW voldaan. Daarnaast heeft de curator € 1.018,82 inclusief BTW aan 

taxatiekosten betaald. Het UWV heeft haar boedelvordering tot op heden nog niet 

bij de curator ingediend. De curator verwacht dat dit wel nog zal gebeuren.  

 

Preferente vordering van de fiscus 

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van € 29.450,00 uit hoofde van niet-betaalde 

loonheffingen.  
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Verslag 2 

De Belastingdienst heeft haar preferente vordering inmiddels verhoogd tot 

€ 120.034. Hierin is inbegrepen een aansprakelijkstelling ex art. 43 Iw ter hoogte 

van € 72.897. De curator onderzoekt of de hoogte van deze vordering juist is. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Vooralsnog heeft het UWV geen preferente vordering ingediend. De curator verwacht dat dit wel nog zal gebeuren, 

omdat het UWV loonverplichtingen van vóór datum faillissement heeft overgenomen.  

 

Andere preferente crediteuren 

Vooralsnog niet van gebleken.  

 

Concurrente crediteuren 

Op dit moment heeft de curator vorderingen van 5 crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van 

€ 70.561,90. Hierin is de vordering van Rabobank niet meegenomen. Daarnaast is er sprake van een achtergestelde 

concurrente vordering van € 64.145,31. De curator verwacht, op basis van de administratie van Jutten Simualtion, dat 

er nog meer crediteuren een vordering zullen indienen. 

 

Verslag 2 

Inmiddels heeft de curator de vorderingen van 15 concurrente crediteuren voor een 

totaalbedrag van € 376.115,19 voorlopig erkend. Daarnaast is sprake van een 

achtergestelde concurrente vordering van € 64.145,31.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

De curator kan op dit moment nog niet zeggen op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld.  

 

Verslag 2 

Op basis van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat er in dit 

faillissement een uitkering kan plaatsvinden aan de preferente schuldeisers. Of er in 

dit faillissement ook betaling aan de concurrente schuldeisers plaats kan vinden, is 

met name afhankelijk van de definitieve vorderingen van het UWV en de 

Belastingdienst.  

 

Bestede tijd: 5,9 uur  

 

9. Procedures 

Er zijn geen lopende procedures.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Vooralsnog onbekend.  
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Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten: 

1. onderzoek naar de administratie van Jutten Simulation; 

2. onderzoek naar de oorzaak van het faillissement; 

3. het nader in kaart brengen van de schuldenlast van Jutten Simulation. 

 

Verslag 2 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden 

verrichten:  

1. overleg met de accountant over het onderzoek naar de administratie van Jutten 

Simulation en naar de oorzaak van het faillissement; 

2. overleg met Rabobank over de incasso van de debiteurenvorderingen; 

3. overige afrondende werkzaamheden.  

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 4 februari 2017. 

 

Bestede tijd: 4,2 uur  

 

 

Nijmegen, 4 november 2016 

 

 

 

C.F.H. Donners, 

curator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is 

bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot 

die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar 

gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo 

zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige 

informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. 


