
 

 

 

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

 

Datum: 3 februari 2016 Nummer: 3 

 

 

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 : € 67.766,38 

 

Verslagperiode : 4 november 2016 t/m 2 februari 2017 

Bestede uren verslagperiode : 8,3 uur 

Bestede uren totaal : 94,0 uur  

 

 

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen 

gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar 

zijn eerdere faillissementsverslagen van 4 augustus en 4 november 2016.  
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1. Inventarisatie 

Met uitzondering van de oorzaak van het faillissement is dit hoofdstuk volledig 

afgewikkeld. De curator verwijst terzake naar de verslagen 1 en 2. De oorzaak van 

het faillissement zal verder worden besproken in hoofdstuk 7 van dit verslag.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Afgewikkeld. Zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur 

 

4. Debiteuren 

Rabobank heeft de incasso van de aan haar verpande vorderingen inmiddels 

afgerond. De debiteurenincasso heeft in totaal € 36.238,68 opgeleverd. Om diverse 

redenen bleek een bedrag van € 4.904,73 oninbaar. De opbrengst van de 

debiteurenincasso strekt in mindering op de vordering van Rabobank op Jutten 

Simulation. De debiteurenincasso is hiermee afgerond.  

 

Het is de curator wel nog gebleken dat het UWV na datum faillissement een 

totaalbedrag van € 3.271,70 heeft overgemaakt op de bankrekening van Jutten 

Simulation. Dit betreft uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, welke 

uitkeringen niet zijn verpand. Rabobank heeft het bedrag van € 3.271,70 inmiddels 

overgemaakt op de faillissementsrekening.  

 

Voor het overige is dit hoofdstuk afgewikkeld en verwijst de curator naar de 

verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Na uitwinning van de verpande debiteuren en als gevolg van het vervallen van de 

bankgarantie, is de definitieve vordering van de Rabobank lager uitgevallen. De 

curator heeft de vordering van Rabobank voor een bedrag van € 165.052,85 

voorlopig als concurrente vordering erkend.  
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Voor het overige is dit hoofdstuk afgewikkeld en verwijst de curator naar de 

verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: 3,3 uur 

 

6. Doorstart/voortzetten 

Zoals de curator in zijn eerste twee verslagen heeft opgemerkt, heeft hij met de 

doorstarter afgesproken dat de doorstarter een aanvullende koopsom van 20% van 

het resultaat na belasting over de periode vanaf 18 juli 2016 tot en met 

31 mei 2017 met een maximum van € 40.000,00 verschuldigd is. Aangezien deze 

termijn nog niet is verstreken, weet de curator op dit moment nog niet of de 

doorstarter een aanvullende koopsom verschuldigd zal worden.  

 

Voor het overige is dit hoofdstuk afgewikkeld en verwijst de curator naar de 

verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Het onderzoek van de accountant naar de administratie van Jutten Simulation is 

nog niet afgerond. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode het 

concept accountantsrapport kan worden besproken met het bestuur van Jutten 

Simulation. Zodra sprake is van een definitief rapport, zal de curator een standpunt 

innemen over 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.  
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Onbehoorlijk bestuur 

Zodra de door de curator ingeschakelde accountant een definitief rapport heeft 

opgesteld, zal de curator een standpunt innemen of er in dit faillissement sprake is 

van onbehoorlijk bestuur. Vooralsnog heeft de curator geen aanwijzingen dat 

sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. 

 

Paulianeus handelen 

Niet van gebleken.  

 

Bestede tijd: 0,3 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator heeft de boedelvorderingen van de verhuurder ad € 10.990,85 inclusief 

BTW voldaan in verband met de verschuldigde huur vanaf datum faillissement, een 

bedrag van € 1.018,82 inclusief BTW aan taxatiekosten en een bedrag van 

€ 2.783,00 inclusief BTW aan accountantskosten. Daarnaast heeft het UWV 

inmiddels een boedelvordering van € 32.008,74 bij de curator ingediend in verband 

met de overname van salarisverplichtingen na datum faillissement. Ook deze 

boedelvordering is door de curator voldaan.  

 

Preferente vordering van de fiscus 

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 117.244,00 bij de curator 

ingediend.  

 

Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft een preferente vordering van € 10.979,42 bij de curator ingediend.  

 

Andere preferente crediteuren 

Vooralsnog niet van gebleken.  

 

Concurrente crediteuren 

Inmiddels heeft de curator vorderingen van 16 concurrente crediteuren voor een 

totaalbedrag van € 314.207,88 voorlopig erkend. Daarnaast is sprake van een 

achtergestelde concurrente vordering van € 64.145,31.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Op grond van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat in dit 

faillissement uitsluitend een uitkering aan de preferente schuldeisers kan 

plaatsvinden.  

 

Bestede tijd: 2,3 uur  
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9. Procedures 

Er zijn geen lopende procedures.  

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Vooralsnog onbekend.  

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek 

voortzetten en, zo mogelijk, afronden. Verder zal de curator in de volgende 

verslagperiode eventuele afrondende werkzaamheden verrichten.  

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 3 mei 2017. 

 

Bestede tijd: 2,4 uur  

 

 

Nijmegen, 3 februari 2017 

 

 

 

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. 


