
Algemeen

Gegevens onderneming

Justnuts Organic Treats B.V.

Activiteiten onderneming

Groothandel in snacks en overige voedingsmiddelen.

Omzetgegevens

€ 874.476,00 (voorlopige cijfers 2016).

Personeel gemiddeld aantal

6.

Saldo einde verslagperiode

€ 43.728,00

Verslagperiode

9 mei 2017 tot 9 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

46 uur en 50 minuten (bijlage 1)

Bestede uren totaal

46 uur en 50 minuten.

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000013016:F001

09-05-2017

mr. M.M.F. Holtrop

Curator: mr. J.C. Dorrepaal

Insolventienummer: F.09/17/153
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie bestaat uit twee bestuurders, Sogni Verdi B.V. en Munteeuw Holding B.V., 
waarvan alle aandelen worden gehouden door respectievelijk de heer E.M. van 
Gangelen, geboren op 18 maart 1978, en de heer M.P. van den Munckhof, geboren op 19
 oktober 1978. De heren Van Gangelen en Van den Munckhof zijn dus indirect 
bestuurders van “Justnuts”. Daarnaast traden de overige, hierna genoemde 
aandeelhouders (zo deelden de heren Van Gangelen en Van den Munckhof mij mede) 
allemaal op als feitelijk bestuurder, de één weliswaar meer dan de ander, maar feitelijk 
bemoeiden al deze aandeelhouders zich dus met het beleid van Justnuts. 
De aandelen in Justnuts worden gehouden door zeven partijen, waaronder voormelde 
vennootschappen en wel in de volgende (aandelen-)verhouding: 
- Sogni Verdi 26,66%;
- Munteeuw Holding 11,00%;
- Prinvest B.V. 8,28%;
- Finavu B.V. 8,28%;
- P.E.P. Vechtstreek B.V. 8,28%;
- Bloom Smart Capital B.V. 22,50%;
- Tirsys Pharma B.V. 15,00%.

1.2 Winst en verlies

Vanaf de datum van oprichting van de vennootschap is er geen positief resultaat 
behaald. De negatieve resultaten zijn als volgt: 
- € 46.595,00 (2011);
- € 169.319,00 (2012);
- € 73.670,00 (2013);
- € 97.265,00 (2014);
- € 276.646,00 (2015);
- € 349.433,00 (2016).

1.3 Balanstotaal

Op basis van de voorlopige cijfers 2016 beliep het balanstotaal € 312.338,00. Per 31 
december 2015 was dat € 209.836,00.

1.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde was deugdelijk verzekerd. De verzekeringen zijn beëindigd; 
premierestitutie is niet aan de orde. 

Pagina 2 van 10

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

14-06-2017Datum:Nummer: 1



1.6 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan het adres Nassaulaan 13 te Den Haag. De 
huurprijs beliep € 750,00, exclusief BTW, per maand. Op datum faillissement was er een 
achterstand van twee maanden huur. De huurovereenkomst is door mij opgezegd ex 
artikel 39 Fw. per 9 mei jl. Het gehuurde werd op 31 mei jl., in goed overleg, aan de 
verhuurder ter beschikking gesteld. 

1.7 Oorzaak faillissement

De bedrijfsactiviteiten werden in 2011 gestart op initiatief van één van de huidige zeven 
aandeelhouders. In de loop der jaren maakte het bedrijf een gezonde groei door, grotere 
klanten werden binnengehaald, waaronder Albert Heijn, Jumbo, etc. Die gezonde groei 
leidde niet tot een positief resultaat, wel tot een behoefte aan kapitaal. Door de groei 
van de onderneming waren er namelijk extra kosten, die betaald moesten worden. De 
kosten gingen, aldus het bestuur van gefailleerde, vóór de baat. Om dit verlies te 
financieren werd er in meerdere tranches kapitaal aangetrokken. Dat leidde uiteindelijk 
tot voormelde zeven aandeelhouders. In mei 2016 werd er nog voor ruim € 500.000,00 in 
de vennootschap geïnvesteerd, in ruil voor aandelen. Deze gelden waren nodig voor het 
bestrijden van de kosten van marketing, productontwikkeling, het aannemen van sales-
personeel (en  verlies-financiering). Omdat er desondanks behoefte bleef aan extra 
kapitaal, ontstond de vraag aan de aandeelhouders om extra bij te storten. Na afweging 
van alle voor- en nadelen, werd uiteindelijk besloten dat niet te doen. Dat had onder 
andere tot gevolg dat de belangrijkste leverancier, Schock GmbH te Duitsland (hierna: 
“Schock”), niet meer (tijdig) betaald kreeg, en de levering van producten staakte. 
Daarmede kon “Justnuts” niet meer aan haar verplichtingen jegens de klanten voldoen, 
hetgeen reden was om, in eerste instantie, voorlopige surseance van betaling aan te 
vragen. Die is verleend op 3 mei 2017. Omdat er geen gelden beschikbaar waren om de 
lopende kosten te voldoen, was er geen andere optie dan omzetting in faillissement te 
vragen. Het faillissement werd uitgesproken op 9 mei 2017.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

6.

2.3 Datum ontslagaanzegging

9 mei 2017.

2.4 Werkzaamheden

Na aanzegging van het ontslag vond intake door het UWV plaats. Het UWV diende haar 
vordering nog niet bij mij in. 
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing. 

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de kantoorinventaris en enige laptops. De inventaris is 
als “schamel” te omschrijven. Desgevraagd taxeerde Troostwijk deze inventaris “op 
afstand” (aan de hand van foto’s). De inventaris en laptops werden verkocht aan de 
verhuurder enerzijds en de heer Van den Munckhof anderzijds voor een bedrag van in 
totaal € 891,75, inclusief BTW. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 891,75, inclusief BTW. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Reservering € 891,75, exclusief BTW, ex artikel 57 lid 3 Fw. 
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Naast een beperkte voorraad in het kantoorpand van Justnuts, lag de voorraad 
opgeslagen bij Dobbe Transport te Roelofarendsveen. Het betreft hier voorraad, 
geleverd door Schock. Laatstgenoemde leverde onder eigendoms-voorbehoud. Schock 
had op datum faillissement nog het nodige van Justnuts te vorderen, dus deed een 
beroep op dat eigendomsvoorbehoud. Dobbe Transport had op haar beurt ook nog het 
nodige van Justnuts te vorderen en zij claimde/claimt retentie- en/of pandrecht op de 
voorraad. Ik heb de voorraad opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw. 
Aan voorraad lag er nog voor zo’n € 27.000,00 opgeslagen (inkoopprijs). Door deze 
botsende rechten dreigde een impasse te ontstaan: de voorraad kon niet uitgeleverd 
worden, hetgeen in het belang van geen van partijen was, te meer niet daar de 
houdbaarheidsdatum verstreek. Uiteindelijk is Schock bereid gebleken een bedrag van 
ruim € 6.000,00, via de curator, te storten op de rekening derdengelden van de advocaat 
van Dobbe Transport onder de voorwaarde dat deze gelden daar blijven staan totdat 
bekend is wie recht heeft op deze gelden. Thans is het wachten (door mij) op de 
onderbouwing van de vermeende rechten van Dobbe Transport door haar advocaat. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Begeleiden/afronden discussie botsende rechten tussen Schock, Dobbe Transport, de 
boedel en de huisbankier (Rabobank), die ook nog pandrechten op de voorraad claimt. 
In mijn volgend verslag kom ik hierop terug. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op datum faillissement beliep het debiteurensaldo een bedrag van € 81.257,45. Deze 
vorderingen zijn verpand aan de huisbankier, de Rabobank Regio Den Haag. De bank 
vroeg mij over te gaan tot incasso onder toekenning van een boedelbijdrage van 10% 
over de geïncasseerde bedragen, één en ander conform de separatistenregeling. Ik heb 
positief op dat verzoek gereageerd. Inmiddels zijn de debiteuren aangeschreven. 

4.2 Opbrengst

Zie volgend verslag. 

4.3 Boedelbijdrage

10% van de geïncasseerde bedragen. 

4.4 Werkzaamheden

Incasso debiteuren op verzoek pandhoudster (Rabobank). 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank diende een vordering bij mij in, groot € 129.674,64. Justnuts genoot een 
kredietfaciliteit in rekening-courant tot een maximum van € 150.000,00. 

5.2 Leasecontracten

Justnuts had één leaseauto in gebruik, zijnde een Fiat met kenteken HF-088-F en een 
waarde van € 17.995,59 (consumentenprijs). De auto werd bij de leasemaatschappij 
(Leaseplan Nederland N.V.), ingeleverd. Het ging om zogenaamde operationele lease. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank bedong de volgende zekerheden: verpanding van inventaris, voorraden 
en vorderingen. Ten aanzien van de verpanding van vorderingen maakte de bank 
gebruik van de zogenaamde “collectieve verpanding”. De laatste geregistreerde 
zogenaamde verzamelvervolgpandakte dateert van 8 mei jl., een dag voor datum 
faillissement. 

5.4 Separatistenpositie

De bank geldt als separatiste. 

5.5 Boedelbijdragen

Een boedelbijdrage geldt voor de incasso van de debiteuren (zie hiervoor onder punt 
4.1).
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Zoals hiervoor vermeld beroept Schock GmbH zich op eigendomsvoorbehoud met 
betrekking tot de bij Dobbe Transport opgeslagen voorraad. 

5.7 Retentierechten

Zoals hiervoor eveneens vermeld beroept Dobbe Transport zich op retentierechten. 

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing. 

5.9 Werkzaamheden

Met betrekking tot de bank geldt dat de aan de bank verpande vorderingen nog 
geïncasseerd dienen te worden. Tevens dienst de discussie met betrekking tot de 
voorraad bij Dobbe Transport afgerond te worden, nu de bank daar ook een rol in 
speelt. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is met diverse gegadigden overleg gevoerd omtrent een mogelijke doorstart. 
Uiteindelijk is er doorgestart door Schock, nu deze een belangrijke troef in handen had, 
namelijk het feit dat zij 90% van de producten die Justnuts verhandelde, aan Justnuts 
leverde. Zij was/is dan ook als enige in staat om de levering van producten aan 
afnemers van Justnuts te continueren. Had er een andere leverancier gezocht moeten 
worden, dan zou dat ten minste een aantal weken vertraging hebben opgeleverd in de 
levering aan de klanten, hetgeen die klanten niet geaccepteerd zouden hebben. Schock 
heeft dan ook met name het klantenbestand en de daaraan verbonden omzet 
overgenomen (goodwill) en wel voor een bedrag van € 40.000,00. Betaling van dit 
bedrag heeft plaatsgevonden. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie boven.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 40.000,00.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Beëindigd. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals te doen gebruikelijk is de administratie van gefailleerde in handen gegeven van 
een door mij ingeschakelde deskundige, die onderzoek doet naar de boekhoudplicht. In 
mijn volgend verslag kom ik hierop terug. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen werden tijdig gedeponeerd, behalve de jaarrekening 2013. Deze werd 
gedeponeerd op 22 juni 2015, terwijl dat uiterlijk op 1 februari 2015 had moeten 
gebeuren. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Het gaat hier om een zogenaamde “kleine vennootschap”, zodat een goedkeurende 
verklaring niet nodig was (de vennootschap was dus ingevolge artikel 2:396 lid 6 BW 
vrijgesteld van de verplichting van het  laten instellen van een accountantscontrole ex 
art. 2:393 lid 1 BW).

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap werd opgericht op 18 januari 2011. Blijkens de akte van oprichting 
beliep het geplaatst kapitaal € 18.000,00. Blijkens diezelfde akte vond oprichting in geld 
plaats. Aan de akte is een “bankverklaring” d.d. 13 januari 2011 gehecht, waaruit de 
storting van het bedrag van € 18.000,00 genoegzaam blijkt. Voor zover dat daaruit niet 
mocht blijken geldt, dat de verplichting tot volstorting 5 jaar na de datum van oprichting 
van haar vennootschap is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het te laat deponeren van de jaarrekening 2015 vormt kennelijk onbehoorlijk bestuur ex 
artikel 2:248 lid 2 BW. Na afronding van het onderzoek terzake de boekhoudplicht kom 
ik hierop terug.  

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog is mij van paulianeus handelen niet gebleken. Mijn definitief oordeel schort 
ik op totdat voormeld onderzoek ik afgerond. 
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7.7 Werkzaamheden

Het onderzoek naar de boekhoudplicht dient afgewacht te worden. Het kennelijk 
onbehoorlijk bestuur heeft in dat verband mijn aandacht. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Vooralsnog geen.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie volgend verslag. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Blijkens de crediteurenlijst bij het surseancerekest beliep het crediteurensaldo ruim € 
124.300,00, verdeeld over 21 crediteuren, exclusief Belastingdienst en exclusief 
huisbankier.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie volgend verslag. 

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie vorderingen crediteuren. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing. 
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9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor de afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog niet te 
geven, gezien de nog af te wikkelen punten.  

10.2 Plan van aanpak

Het plan van aanpak luidt als volgt: 
- afronden discussie met betrekking tot voorraad bij Dobbe Transport;
- incasso verpande vorderingen op verzoek Rabobank;
- afronden onderzoek boekhoudplicht;
- afronden aansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW.

10.3 Indiening volgend verslag

9 september 2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 10.1. 
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