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Gegevens onderneming: Sijpkes Beheer B.V., t.h.o.d.n. ‘Fa. Stutvoet’, ‘Far 

From Home’, ‘Far Away’ en ‘Stefan Reizen’, 

gevestigd te Navolaan 9, (9501 VJ) Stadskanaal. 
Faillissementsnummer: F11/246 
Datum uitspraak: 17 oktober 2011 
Curator: mr S. van Gessel 
R-C: mrA.L. Goederee 
 

Activiteiten onderneming: Beheren en exploiteren van roerende- en 

onroerende goederen. Uitoefening touringcars- 

ren reisbureaubedrijf. 
Omzetgegevens: Geen; betreft beheermaatschappij die geen eigen 

omzet genereert 
Personeel gemiddeld aantal: 3 
 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 
 

Verslagperiode: 12 januari t/m 2 mei 2013 
Bestede uren in verslag periode:  06:36 
Bestede uren Totaal: 42:09 
 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Sijpkes Beheer B.V. is opgericht bij akte van 22 september 1972 

en is de beheermaatschappij van Sijpkes Touringcars B.V. De 

aandelen van Sijpkes Beheer B.V. zijn in handen van Stichting 

Sijpkes Reizen. Een en ander ziet er schematisch als volgt uit: 

 

Stichting Sijpkes Reizen 

(certificaathouders: 

H. Sijpkes  Pzn en H. Sijpkes Hzn) 

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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Daarnaast is Sijpkes Beheer B.V. mede-aandeelhoudster van 

Vervoerscombinatie Noord B.V. en van De Twee Haas B.V. Beide 

laatstgenoemde vennootschappen zijn al jaren inactief.  Zie verder 

§ 3.12 

 
1.2 Winst en verlies : Volgens het concept financieel verslag 2009/2010 bedroeg het 

resultaat over boekjaar 2009/2010 € 52.353,- positief. In 

2008/2009 was dit € 15.194,- positief.  
 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg op 31 oktober 2010 € 479.814,-. Op 31 

oktober 2009 was dit € 601.743,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend; geen. 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheids- en bedrijfsschadeverzekering, ongevallen-

verzekering, gebouwenverzekering en rechtsbijstandsverzekering. 
De curator heeft inmiddels de tussenpersoon aangeschreven met 

het verzoek alle verzekeringen te beëindigen.  

1.6 Huur : Geen 

1.7 Oorzaak faillissement : Sijpkes Beheer B.V. was voor haar inkomsten aangewezen op de 

resultaten uit Sijpkes Touringcars B.V. Zo verliep het 

betalingsverkeer van Sijpkes Touringcars vaak via Beheer, die op 

haar beurt betalingen voor Touringcars verrichtte. Een tweetal 

personeelsleden stond op de loonlijst van Beheer in plaats van 

Touringcars. Nu deze vennootschap op 29 september 2011 failliet 

is verklaard kon Sijpkes Beheer B.V. niet meer aan haar 

betalingsverplichtingen, waaronder haar loonbetalings-

verplichtingen, voldoen en was zij genoodzaakt het eigen 

faillissement aan te vragen.   

 Werkzaamheden : 05:12 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 18 oktober 2011 

 Werkzaamheden : 01:36 
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3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : ING Lease B.V. heeft als pandhouder voor faillissement 

reeds de twee touringcars met kenteken BT-ZF-60 en BT-

ZF-61 in vuistpand genomen. Deze bussen zijn door ING 

Lease gekocht uit de boedel voor het bedrag van € 85.000,- 

per touringcar. Het totale verkoopbedrag ad € 170.000,- is in 

mindering gebracht op de vordering van ING Lease. Aan de 

boedel is het BTW-bedrag ad € 32.300,- en de 

boedelbijdrage ad € 1.000,- betaald.  

ING Bank heeft verzuimd om bij de verkoop de btw-

verleggingsregeling toe te passen, waardoor zij ten onrechte 

bij de koper btw heeft geïncasseerd, welke ING Bank 

vervolgens aan de boedel heeft afgedragen. Hierdoor heeft de 

fiscus een boedelvordering gekregen ten bedrage van € 

32.300,-. 
3.6 Verkoopopbrengst : De omzetbelasting ad € 32.300,- is door ING afgedragen aan 

de boedel. 
3.7 Boedelbijdrage : € 1.000,- 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Sijpkes Beheer B.V. is 100% aandeelhoudster van Sijpkes 

Touringcars B.V. (eveneens gefailleerd). Daarnaast houdt 

Sijpkes Beheer B.V. aandelen (minderheidsbelang) in 

Vervoers Combinatie Noord B.V. en Sijpkes Taxi’s B.V. 

Volgens de directie van Sijpkes Beheer gaat het om 

inactieve BV’s. Om hoeveel aandelen het precies gaat en of 

deze aandelen enige reële waarde deze vertegenwoordigen, 

wordt nog onderzocht. De directie beschikt niet over een 

afschrift van het aandeelhoudersregister van deze 

vennootschappen. Inmiddels is de curator benaderd door 

notariskantoor Groen te Scheemda, welk kantoor een 

verzoek had ontvangen om zorg te dragen voor de 

ontbinding van VCN aangezien deze vennootschap al 

geruime tijd niet meer actief is. Het vermogen van VCN 

bestaat volgens opgave van de notaris uitsluitend uit een 

batig saldo bij ABN Amrobank en zal Sijpkes Beheer een 

uitkering tegemoet kunnen zien van circa € 11.000,-. De 

curator heeft geen bezwaar tegen ontbinding van VCN en 

zal daaraan medewerking te verlenen aangezien dat in het 

belang van de gezamenlijke crediteuren van Sijpkes Beheer 

is. 

De curator heeft, gezamenlijk met mede-aandeelhoudster 

Arriva, notaris mr Groen opdracht gegeven tot ontbinding 

Vervoerscombinatie Noord B.V.  Dat is in het belang van de 

boedel, aangezien na vereffening nog een positief saldo zal 

resteren voor de aandeelhouders.  

Vervoerscombinatie Noord B.V. is inmiddels ontbonden en 

(mede-)aandeelhoudster Arriva is benoemd tot vereffenaar. 

Arriva heeft, ondanks herhaalde verzoeken, haar taken als 

vereffenaar tot nu toe nog niet opgepakt. De curator heeft 

Arriva schriftelijk een termijn gesteld tot vereffening van 

het vennootschapsvermogen, het afleggen van rekening en 

verantwoording en het opstellen van een plan van verdeling 

van het overschot. Zo nodig zal terzake een bevel van de 

rechtbank worden verzocht als bedoeld in artikel 2:23a BW. 

Inmiddels is er enige voortgang te melden inzake de 

vereffening door Arriva. Op 1 november 2012 is € 1.815,- 

ontvangen op de boedelrekening ter voldoening van de 

vordering die gefailleerde had op VCN B.V.  

De rekening en verantwoording zijn neergelegd bij de KvK 

op 29 november 2012. De advertentie is op 6 december 

2012 geplaatst in Trouw.  De in acht te nemen termijn 

bedraagt termijn is twee maanden. Dus op 7 februari 2012 

kan de verklaring van geen verzet aangevraagd worden bij 

de Rechtbank. 
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Daarna kan de vereffenaar (Arriva) de gelden gaan 

overboeken. Naar verwachting zal aan gefailleerde € 

8.690,30 worden overgemaakt. 

Inmiddels is op de boedelrekening een bedrag ad € 9.191,00 

betaald. 

 

Daarnaast is Sijpkes Beheer B.V. mede-aandeelhouder van 

De Twee Haas B.V. Ook deze BV is al jaren niet meer 

actief. Het is onduidelijk hoeveel aandelen Sijpkes Beheer 

BV precies heeft in deze besloten vennootschap. De 

vermogenspositie van De Twee Haas B.V. en de 

aandeelverhoudingen worden nog onderzocht. Volgens de 

directie van Sijpkes Beheer zijn er geen stukken 

beschikbaar van deze BV omdat hij al jaren inactief is. Het 

is onbekend waar het aandeelhoudersregister zich bevindt. 

Jaarrekeningen werden niet opgesteld. De BV beschikt 

volgens de directie over geen enkel vermogen dat in het 

kader van liquidatie te gelde zou kunnen worden gemaakt. 
3.13 Verkoopopbrengst : Tot op heden: € 1.815,-  

De uitkering van het surplus aan de aandeelhouders inzake 

de vereffening van Vervoerscombinatie Noord B.V. heeft 

nog niet plaatsgevonden. De einduitkering aan gefailleerde 

zal naar verwachting € 8.690,30 bedragen. 

De totale opbrengst bedraagt thans € 11.006,-. 

 Werkzaamheden : 06:48 

 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Geen. 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Tot op heden: geen. 
Rabobank heeft haar vordering op Sijpkes Beheer B.V. nog 

niet ingediend.  
Rabobank heeft de curator inmiddels bericht dat aan Sijpkes 
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Beheer geen financieringen zijn verstrekt, maar dat Beheer 

wel is meeverbonden voor de schulden van Sijpkes 

Touringcars.  
5.2 Leasecontracten : Bij ING Lease werden vier touringcars geleased ten behoeve 

van dochtermaatschappij Sijpkes Touringcars B.V. Deze zijn 

reeds voor faillissement terug gehaald door ING Lease. zie § 

3.5 
5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht op touringcars; zie § 3.5 

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 : 02:51 

 

 

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 : voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : voldaan 

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



 
Gegevens onderneming: Sijpkes Beheer B.V., t.h.o.d.n. ‘Fa. Stutvoet’, ‘Far From 

Home’, ‘Far Away’ en ‘Stefan Reizen’, gevestigd te 

Navolaan 9, (9501 VJ) Stadskanaal. 
Faillissementsnummer: F11/246 

 

 

PAG. 7 

 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Gefailleerde onderneming is opgericht in 1972, een 

eventuele stortingsverplichting is reeds verjaard. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen aanwijzingen gevonden voor 

onbehoorlijk bestuur. 
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 

bewijsmiddelen zijn om een vordering wegens benadeling 

van crediteuren goed te kunnen onderbouwen. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ten bedrage 

van € 2.648,42 aangemeld. 
De belastingdienst heeft een boedelvordering uit hoofde van 

af te dragen btw ten bedrage van € 32.300,-. Zie § 3.5 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 10.275,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 3.298,60 

8.4 Andere pref. crediteuren : Geen 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 6 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 311.507,42 (waaronder een hoofdelijke aansprakelijkheid 

jegens Rabobank voor de schuld van Sijpkes Touring ten 

bedrage van € 300.362,92) 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend; mede afhankelijk van de uitkering aan de 

aandeelhouders na de ontbinding en vereffening van 

Vervoerscombinatie Noord B.V.  
 Werkzaamheden : 03:18 

 

9. Procedures 

 

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

9.2 Aard procedure : n.v.t 
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9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 9 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen  
 Verdere inventarisatie van boekhouding  
 Uitzoeken waarde aandelen van Sijpkes Beheer B.V. in 

De Twee Haas B.V. (afgerond) 
 Onderzoek  pauliana (voltooid) 
 Afwachten vereffening Vervoers Combinatie Noord B.V. 

(Arriva is vereffenaar van het vennootschapsvermogen 

van VCN) 
 

(Punten gemarkeerd met   zijn voltooid) 
 

10.3 Indiening volgend verslag : In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het 

boedelactief hoger is dan de boedelschulden. Daardoor kan 

er een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. 

Het boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente 

crediteuren een uitkering te doen. De curator verzoek te 

rechter-commissaris te beschikken dat dit faillissement 

vereenvoudigd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen 

verificatievergadering hoeft plaats te vinden. Een voorlopig 

financieel eindverslag is bijgevoegd (*). 

 

 Werkzaamheden : 22:24 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


