
 

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

Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., 

gevestigd te Navolaan 9, (9501 VJ) Stadskanaal. 

Faillissementsnummer: F11/226 

Datum uitspraak: 29 september 2011 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: Personenvervoer over de weg en verhuur van 

touringcars. 

Omzetgegevens: Volgens concept jaarrekening 2009/2010 bedroeg 

de netto-omzet over dat boekjaar € 1.248.198,-. 

Over het boekjaar 2008/2009 bedroeg de omzet € 

1.413.845,- 

Personeel gemiddeld aantal: 11 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 20 oktober 2012 t/m 8 januari 2013 

Bestede uren in verslag periode:  08:12 

Bestede uren totaal: 98:45 

 

 

1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie : Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V. is opgericht bij akte van 

20 oktober 1960. De onderneming richt zich op personenvervoer 

door middel van touringcars. De aandelen van Sijpkes Touringcars 

B.V. zijn in handen van Sijpkes Beheer B.V. (F11/246). 

Aandeelhouder van deze B.V. is vervolgens Stichting Sijpkes 

Reizen waarvan de heren H. Sijpkes en H. Sijpkes 

certificaathouders zijn. De organisatie ziet er derhalve als volgt 

uit:
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1.2 Winst en verlies : Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september. 

Het resultaat over boekjaar 2009/2010 bedroeg € 207.541,- 

negatief. Het resultaat bedroeg in 2008/2009  € 28.770,- positief. 

1.3 Balanstotaal : Volgens de concept jaarrekening over 2009/2010 bedroeg het 

balanstotaal € 1.571.160,-. In het boekjaar 2008/2009 bedroeg 

deze € 1.800.495,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering, opstal-

verzekering, personenauto- en personen-vervoerverzekering. De 

curator heeft de tussenpersoon verzocht alle verzekeringen te 

beëindigen.  

1.6 Huur : Het bedrijfspand aan de Oosterkade 30 te Stadskanaal werd door 

Sijpkes Touringcars (Stadskanaal B.V.) gehuurd van de heren 

Sijpkes. De huur is in onderling overleg beëindigd per datum 

faillissement. 

1.7 Oorzaak faillissement : De oorzaak van het faillissement lijkt te moeten worden gezocht in 

de terugloop van het aantal vervoersopdrachten en de hevige 

concurrentie met andere touringcarbedrijven.  

 Werkzaamheden : 14:54 

 

2. Personeel 

Stichting Sijpkes Reizen 

(certificaathouders: 

H. Sijpkes  Hzn en H. Sijpkes Pzn) 

Sijpkes Beheer B.V. 

failliet 17-10-2011 

Sijpkes Touringcars 
B.V. 

failliet 29-09-2011 

Sijpkes Reisburo's 
B.V. 

failliet 29-09-2011 
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2.1 Aantal ten tijde van faill. : 17 (10,97 fte) 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 22 fte 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 september 2011 

 Werkzaamheden : 06:12 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst :  

3.3 Hoogte hypotheek :  

3.4 Boedelbijdrage :  

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : De vennootschap had op datum faillissement nog slechts drie 

touringcars in eigendom. De overige bussen waren in lease 

en zijn door de leasemaatschappijen teruggehaald. 

Pandhouder Rabobank heeft de drie touringcars inmiddels 

verkocht en zal de opbrengst in mindering brengen op haar 

vordering. Een andere bus en een auto worden nog verkocht.  

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst :  

3.11 Boedelbijdrage :  

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Het klantenbestand is inmiddels verkocht aan Arriva 

Touring B.V. 

3.13 Verkoopopbrengst : € 4.462,50 incl. BTW 

 Werkzaamheden : 07:30 
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4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Uit de debiteurenadministratie van gefailleerde volgt een 

openstaand debiteurensaldo van circa € 64.000,-.  

De debiteuren zijn niet verpand aangezien Rabobank de 

laatste jaren geen pandlijsten heeft geregistreerd. De curator 

heeft de incasso inmiddels ter hand genomen. Gebleken is 

dat een enkele debiteuren zich op verrekening kunnen 

beroepen. Verder is gebleken dat een aantal debiteuren de op 

de bankrekening van Sijpkes Beheer BV heeft voldaan, 

omdat het  rekeningnummer van Sijpkes Beheer op de 

factuur stond vermeld.  

 

4.2 Opbrengst : De opbrengst binnen dit faillissement bedraagt € 54.567,34  

Daarnaast is een bedrag groot € 5.963,56 door de debiteuren 

voldaan op de bankrekening van Sijpkes Beheer BV en valt 

derhalve in de faillissementsboedel van Sijpkes Beheer BV. 

Het  resterende debiteurensaldo is oninbaar gebleken als 

gevolg van inhoudelijke en steekhoudende  betwisting door 

de debiteur. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 13:24 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank  € 296.559,77 

5.2 Leasecontracten : Bij Scania Finance Nederland liep een leasecontract voor een 

touringcar. Deze is inmiddels teruggehaald door de 

leasemaatschappij. De overige leasecontracten zijn reeds 

voor datum faillissement beëindigd. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Rabobank  heeft pandrecht op de transportmiddelen en 

vorderingen. Aangezien echter de laatste jaren geen 

pandlijsten zijn geregistreerd, zijn de huidige debiteuren niet 

verpand. 

5.4 Separatistenpositie : Rabobank 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 
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 Werkzaamheden : 01:57 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : De curator heeft de mogelijkheid van een doorstart 

onderzocht. Helaas is een doorstart niet haalbaar gebleken.  

Vrijwel alle touringcars waren geleased en waren al 

teruggehaald door de leasemaatschappijen.  

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 : Voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over boekjaren 2007/2008 en 2008/2009 

zijn te laat gedeponeerd.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : De oprichting dateert van 1960, een eventuele 

stortingsverplichting is reeds verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Op basis van haar onderzoek heeft de curator vooralsnog 

geen aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur dat 

een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Enkele verrekeningen die uit de boekhouding 

van de drie gefailleerde BV’s naar voren zijn gekomen, 

vormen aanleiding tot nader onderzoek. Inmiddels heeft de 

heer H. Sijpkes Hzn de verrekeningen van rekening-

courantvorderingen mondeling toegelicht. Naar aanleiding 

daarvan zal de curator onderzoeken of de verrekeningen als 

paulianeus moeten worden aangemerkt.  

De curator is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende 
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bewijsmiddelen zijn om een vordering wegens benadeling 

van crediteuren goed te kunnen onderbouwen. 

 Werkzaamheden : 02:48 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ten bedrage 

van € 50.956,40 aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 141.265,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 45.698,75 

8.4 Andere pref. crediteuren : Hefpunt € 341,95 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 45 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 572.707,96 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vanwege de hoge boedelvordering van het UWV zal het 

faillissement naar verwachting worden opgeheven bij gebrek 

aan baten. 

 Werkzaamheden : 23:12 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 6 maanden 
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10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen 

(voltooid) 

 Debiteurenincasso (voltooid) 

 Verdere inventarisatie boekhouding (voltooid) 

 Afwikkeling pandrechten (voltooid) 

 onderzoek pauliana  (voltooid) 

 

(Punten gemarkeerd met   zijn voltooid) 

 

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 

niet toereikend om de boedelschuld jegens het UWV 

volledig te kunnen voldoen. De curator stelt voor het 

faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.  

 

 Werkzaamheden : 28:48 

 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


