
 

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

Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 september 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Sijpkes Reisburo’s B.V., t.h.o.d.n. ‘Mondial 

Reizen’ en ‘Sijpkes Reizen’, gevestigd aan de 

Navolaan 8, (9501 VJ) Stadskanaal 

Faillissementsnummer: F11/227 

Datum uitspraak: 29 september 2011 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: Exploitatie van een reisbureau.  

Omzetgegevens: Over het boekjaar 2009/2010 bedroeg de netto-

omzet € 2.405.384,-. In het boekjaar 2008/2009 

bedroeg deze € 1.482.509,-. (boekjaar van  

oktober tot oktober) 

Personeel gemiddeld aantal: 7 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 3 mei t/m 2 september 2013 

Bestede uren in verslag periode:  6:00 

Bestede uren totaal: 117:57 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Sijpkes Reisburo’s B.V. is opgericht bij akte van 31 december 

1980. De onderneming richt zich op de exploitatie van reisbureaus. 

Sijpkes had vestigingen in Stadskanaal, Hoogezand en tot medio 

2011 ook  in Hoogkerk. 

De aandelen van Sijpkes Reisburo’s zijn in handen van Stichting 

Sijpkes Reizen. Certificaathouders van deze stichting zijn de heren 

H. Sijpkes en H. Sijpkes. De organisatie ziet er 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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1.2 Winst en verlies : Het resultaat over boekjaar 2009/2010 bedroeg € 126.866,- 

negatief. Over het boekjaar 2008/2009 was dit € 25.966,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Op 31 oktober 2010 bedroeg het balanstotaal € 662.629,-. Het 

balanstotaal bedroeg op 31 oktober 2009 € 652.484,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering, geld-

verzekering, bedrijfsuitrusting- en goederenverzekering, 

verzuimverzekering. De curator heeft de assurantietussenpersoon 

inmiddels verzocht alle verzekeringen te beëindigen. 

 

1.6 Huur : Gefailleerde huurde het pand aan de Navolaan te Stadskanaal. Het 

betreft een groot pand wat gedeeltelijk aan onderhuurders werd 

verhuurd. De huur is inmiddels door de verhuurder opgezegd. 

 

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

de terugloop van het aantal reizen dat via het reisbureau werd 

geboekt. Volgens de bestuurders heeft dit onder andere te maken 

met de sterke opkomst van het boeken van reizen via het internet. 

Ook een grote rol speelde het faillissement van Woodwork 

Stadskanaal B.V., één van de onderhuurders van het pand te 

Stadskanaal op wie Sijpkes Reisburo’s B.V. een grote vordering 

had. 

De onderneming kreeg liquiditeitsproblemen waarna melding van 

financieel onvermogen bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden 

is gedaan. Hierna zag men geen andere weg dan het eigen 

faillissement van de onderneming aan te vragen. 

 Werkzaamheden  13:30 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 7 (inclusief directeur H. Sijpkes) 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 9  

2.3 Datum ontslagaanzegging : 30 september 2011 

 Werkzaamheden : 03:54 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 
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3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Inventaris van twee reisburo-vestigingen (o.a. bureaus, 

stoelen, computers en een frankeermachine). Gezien de 

geringe waarde heeft ABN Amrobank afstand gedaan van 

haar pandrecht op de inventaris. De inventaris is inmiddels 

verkocht voor het bedrag van € 1.525,- excl. BTW. 

3.6 Verkoopopbrengst : € 1.525,- exclusief BTW  

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja, pandhouder heeft echter afstand gedaan van pandrecht 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Assurantieportefeuille met betrekking tot reis- en 

annuleringsverzekeringen. 

 

3.13 Verkoopopbrengst : Vorderingen op debiteuren zijn verpand aan ABN 

Amrobank; ook de assurantieportefeuille valt daaronder. 

Aan ABN Amrobank is volledigheidshalve een termijn 

gesteld van 3 maanden teneinde een vlotte afwikkeling te 

bevorderen en te voorkomen dat de  assurantieportefeuille 

‘leegloopt’. 

De curator heeft van ABN Amro nog geen bericht 

ontvangen omtrent de voortgang van de verkoop. Indien 

mocht blijken dat de portefeuille niet is verkocht, zal zij zo 

nodig de portefeuille opeisen en zelf de verkoop ter hand 

nemen indien dat in het belang van de boedel is. Solveon 

heeft de gestelde termijn voor verkoop van de 

assurantieportefeuille laten verlopen. De curator zal trachten 

de assurantieportefeuille te verkopen. De door de curator 

benaderde portefeuillemakelaar, bureau Haasnoot & 

Adriaanse, heeft laten weten ‘geen brood’ te zien in de 

geringe assurantieportefeuille van Sijpkes Reizen. Ook 

Anker Verzekeringen had geen belangstelling voor 

overname. Verkoopmogelijkheden zijn waarschijnlijk nihil. 

Verkoop is niet mogelijk gebleken. 
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 Werkzaamheden : 12:36 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Huurvordering op enkele onderhuurders pand Navolaan 

Stadskanaal. De omvang van de vordering is nog niet 

bekend. De huur wordt normaal gesproken voldaan op de 

ABN Amro bankrekening van gefailleerde, zodat de bank 

zich krachtens haar pandrecht op verrekening zal beroepen. 

Indien blijkt dat ABN Amrobank na ommekomst van de 

gestelde termijn niet de huurvorderingen heeft geïncasseerd, 

zal de curator zo nodig zelf de incasso ter hand nemen. Ook 

terzake van de inning van verpande huurvorderingen heeft de 

curator geen bericht ontvangen van ABN Amro. Zo nodig zal 

zij de inning zelf ter hand nemen. 

Vermoedelijk is de huur door de onderhuurders reeds 

voldaan op de ABN Amro rekening van gefailleerde. De 

curator heeft de bankafschriften opgevraagd bij ABN 

Amrobank. Voor zover thans nog enige huurvordering 

openstaat, zal de curator tot incasso daarvan overgaan.  

Uit de bankafschriften van ABN Amro (rek.nr. 47.04.02.784) 

van 17-10-2011 t/m 1-10-2012 blijkt niet van enige betaling 

van onderhuurders. De curator zal trachten de 

huurvorderingen te incasseren. 

Onderhuurder Woodwork Stadskanaal B.V. blijkt failliet te 

zijn verklaard. Dat faillissement is inmiddels opgeheven en 

de vennootschap is ontbonden. 

Van de andere onderhuurder is alleen een oude 

huurovereenkomst met persoonsnaam zonder verdere 

contactgegevens beschikbaar. Inmiddels is achterhaald om 

welk bedrijf het gaat. Met deze huurder wordt contact 

gezocht teneinde de huurvorderingen – indien deze nog niet 

zijn voldaan – te incasseren. Met de betreffende 

onderhuurder is inmiddels een aflossingsregeling getroffen. 

Inmiddels is het volledige bedrag ad € 3.150,- ontvangen op 

de boedelrekening. 

 

4.2 Opbrengst : € 3.150,- 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 2:42 

 

 

5. Bank / Zekerheden 
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5.1 Vordering van bank(en) : ABN Amro Bank: € 168.567,68. 

5.2 Leasecontracten : Bij Lage Landen Vendor Lease werden drie 

kopieerapparaten geleased. De apparatuur zal binnenkort 

door De Lage Landen teruggehaald worden. Inmiddels zijn 

de kopieerapparaten terug gehaald door De Lage Landen. 

5.3 Beschrijving zekerheden : ABN Amro Bank heeft pandrecht op de inventaris, 

vorderingen en voorraden. ABN Amro heeft afstand gedaan 

van pandrecht op de inventaris. 

5.4 Separatistenpositie : ABN Amro Bank 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten :  

 Werkzaamheden : 03:42 

 

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. Voor een doorstart van het reisbureau waren 

helaas geen gegadigden te vinden.  

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 zijn tijdig gedeponeerd. 
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7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Een eventuele stortingsverplichting is verjaard nu de 

oprichting dateert uit 1980. 

 

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 : 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 : 01:24 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Verhuurder pand Stadskanaal € 26.123,90.  

Verhuurder pand Hoogezand € 2.262,56.  

Inmiddels heeft het UWV een boedelvordering ten bedrage 

van € 12.875,25 aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 17.830,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 12.515,88 

8.4 Andere pref. crediteuren : ABN Amrobank (preferent voor zover gedekt door 

pandrecht) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 70 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 595.768,97 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten 

 Werkzaamheden : 40:36 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover bekend: geen 
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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 2 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen (circa 3 

maanden) 

 Verdere inventarisatie boekhouding (voltooid) 

 Verkoop inventaris (voltooid ) 

 Afwikkeling pandrechten (voltooid) 

 Onderzoek  pauliana (voltooid) 

 Voortzetting incasso onderhuurvordering (circa 4 

maanden) 

 

(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 boedelschulden te kunnen voldoen. 

De curator stelt voor het faillissement op te heffen wegens 

de toestand van de boedel.  

 

 Werkzaamheden : 39:33 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


