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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sijbesma Logistiek B.V.

01-04-2021
1

Gegevens onderneming
De onderneming is statutair gevestigd te Drachten. Het bezoekadres van de
onderneming is in Harlingen aan de Leeuw erik 19 (8862 LA). De onderneming
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56749058. Het
betreft een eigen aangifte.

01-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Het vervoeren van goederen over de w eg, hoofdzakelijk meubels en keukens.
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een drietal vrachtw agens die
door de onderneming in- of exclusief chauffeur w erden verhuurd aan een
groter transportbedrijf ten behoeve van goederentransport.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 247.896,00

€ -10.768,00

€ 425.291,00

2019

€ 466.444,00

€ 24.812,00

€ 511.481,00

Toelichting financiële gegevens

01-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zijn nog niet verw erkt.

01-04-2021
1

Er zijn geen cijfers van 2020. Gefailleerde heeft drie mappen over het jaar
2020 overhandigd: uitgaven, inkomsten en belasting, en een USB-stick met alle
mutaties van de banken.

30-09-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

01-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 7.474,81

01-04-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit gestorte kasgelden (€ 4.800,-) minus de
voorgeschoten verzekeringspremie voor de vrachtw agen (€ 250,-). Het
creditsaldo van de Rabobank € (2.674,81) is overgemaakt op de
boedelrekening en het transportbedrijf dat vrachtw agens huurde van
gefailleerde heeft de premie ter zake de verzekering (€ 250,-) aan de boedel
vergoed.
€ 7.374,81

01-07-2021
2

Toelichting
De premie ad € 100,- is voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de
St. Curatoren Hofressort voldaan.
€ 7.374,81

Verslagperiode

30-09-2021
3

Verslagperiode
van
1-1-2021

01-04-2021
1

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

01-07-2021
2

t/m
28-6-2021
van
29-6-2021

30-09-2021
3

t/m
29-9-2021
van
30-9-2021

30-12-2021
4

t/m
29-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 40 min

2

16 uur 40 min

3

10 uur 35 min

4

10 uur 50 min

totaal

73 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
inventarisatie; bespreking failliet; contact w erknemer; UW V; crediteuren; RC;
lease; verzekering.

01-04-2021
1

In verslagperiode 2 zijn aan w erkzaamheden verricht:
- correspondentie met o.a. w erknemer, bestuurder, schuldhulpverlener
(inzake akkoord) , NIW O (vermissing vergunningbew ijs), leasemaatschappij,
bestuurder en bank;
- telefonisch contact met w erknemer, leasemaatschappij;
- studie met betrekking tot akkoord en onderzoek administratie.

01-07-2021
2

In verslagperiode 3 zijn aan w erkzaamheden verricht:
- correspondentie met bestuurder, schuldhulpverlener;
- correspondentie belastingdienst en UW V;
- correspondentie en overleg rechter-commissaris';
- studie met betrekking tot akkoord.

30-09-2021
3

In verslagperiode 4 zijn aan w erkzaamheden verricht:
- correspondentie met schuldhulpverlener;
- financieel onderzoek;
- studie vordering pandhouder;
- overleg en studie met betrekking tot akkoord.

30-12-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder, tevens aandeelhouder van Sijbesma Logistiek B.V. is de heer D.
Sijbesma.

01-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Na faillissement heeft er overleg plaatsgevonden met de verzekeraars van de
voertuigen. Reden hiervoor w as dat een tw eetal voertuigen zich op het
moment van faillissement in het buitenland bevonden. Met de verzekeraar is
overeengekomen dat de W A en schade-inzittenden verzekering w erd verlengd
tot het moment dat de voertuigen in Nederland w aren tegen betaling van een
bedrag ad E 250,-. Met het transportbedrijf dat deze vrachtw agens in de w eek
van het faillissement had gehuurd van gefailleerde, is overeengekomen dat de
kosten van E 250,- ter zake van verzekering aan de boedel w orden vergoed.
Laatstgenoemd bedrag is 22 maart 2021 ontvangen op de
faillissementsrekening.
De vrachtw agens bevinden zich thans allen w eer in Nederland. Alle lopende
verzekeringen zijn inmiddels stopgezet.

01-04-2021
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur. Gefailleerde hield kantoor aan het huisadres van
de bestuurder.

01-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Er is sprake van een hoge rekening-courant schuld en doorlopende kosten,
zoals de personeelskosten. Bovendien w as er sprake van een grote
opdrachtgever w aar gefailleerde hoofdzakelijk voor w erkt, w aardoor een grote
afhankelijkheid van deze opdrachtgever bestond. Tegenover de schulden en
doorlopende kosten stonden onvoldoende inkomsten w aardoor gefailleerde
zich geconfronteerd zag met een uitzichtloze situatie met betrekking tot de
verliesgevende bedrijfsvoering van de vennootschap. De uitzichtloosheid van
deze situatie heeft ertoe geleid da de bestuurder zelf het faillissement van de
vennootschap heeft aangevraagd.

01-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

01-04-2021
1

Toelichting
Voor faillissement w aren er tw ee medew erkers in dienst van w ie één de
bestuurder betrof. De andere medew erker w as arbeidsongeschikt op het
moment van faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

01-04-2021
1

Toelichting
Een w erknemer heeft in het jaar voor faillissement zelf zijn
arbeidsovereenkomst opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-3-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van het personeel bestaan uit het vervoeren van
goederen over de w eg, chauffeur transport.

01-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

01-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel bevinden zich drie vrachtw agens en een aanhanger. Dit betreft
operational lease. Daarnaast is er één personenauto. Deze w erd financial
geleased. Al deze voertuigen zijn inmiddels aan de financier/lessor ter
beschikking gesteld. De personenauto w ordt na taxatie verkocht. De
uiteindelijke opbrengst w ordt in mindering gebracht op de vordering.
Voor het overige is er geen sprake van bedrijfsmiddelen.

01-04-2021
1

De personenauto is verkocht voor netto € 8.771,-. De opbrengst is lager dan
de vordering van de leasemaatschappij. Deze vordering is aangepast naar €
2.461,-.

01-07-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

01-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- correspondentie en telefonisch contact met leasemaatschappij en overleg;

01-07-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

01-07-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

3.8 Andere activa

01-07-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo Rabobank

€ 2.674,81

kasgeld

€ 4.800,00

totaal

€ 7.474,81

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een rekening bij de Rabobank. Het saldo van de Rabobank
rekening per faillissementsdatum bedraagt € 2.674,81. Het creditsaldo is
overgeboekt naar de faillissementsrekening.
Het kasgeld ad € 4.800,- is op de faillissementsrekening gestort.

01-04-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- overleg;
- correspondentie en telefoon bank.

01-07-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is sprake van een rekening-courant schuld van de bestuurder aan de
gefailleerde vennootschap. De hoogte van deze schuld w ordt thans
onderzocht, maar bedroeg per eind 2019 € 393.731,-. De bestuurder heeft
aangegeven bezig te zijn met de voorbereiding van een buitengerechtelijk
akkoord.

01-04-2021
1

Nadat er in eerste instantie een akkoord is aangeboden dat niet is
geaccepteerd, is het na overleg met de bestuurder, diens schuldhulpverlener
en de rechter-commissaris gekomen tot een akkoord. Het is thans nog
w achten op de feitelijke afw ikkeling en uitbetaling. De verw achte uitkering
bedraagt circa € 28.000,-.

30-09-2021
3

Hoew el er sprake w as van een akkoord, is dit akkoord komen te vervallen
ten gevolge van het feit dat de vordering van ING op de bestuurder bleek te
vallen onder de hypothecaire inschrijving op de w oning van bestuurder.
Daarnaast is gebleken van een pandrecht van ING op de vordering van de
boedel ad € 401.605,- op de bestuurder. Voorgaande betekent dat er een
nieuw akkoord opgesteld en aangeboden zal moeten w orden. Ten gevolge
van de positie van ING zal de nieuw aan te bieden akkoordsom lager zijn dan
het eerder aangeboden akkoord.

30-12-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- contact boekhouder;
- contact schuldhulpverlener;
- overleg.

01-07-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 63.702,99
Toelichting vordering van bank(en)
Bij schrijven van 2 maart 2021 heeft Vesting Finance namens de ING haar
vordering van € 63.702,99 + pm met zekerheidsrecht ingediend.

5.2 Leasecontracten

01-04-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van leasecontracten bij De Lage Landen, Alpha Credit en
Bedrijfsw agen Service Meppel B.V. Er is contact opgenomen met de
leasemaatschappijen. Al deze voertuigen zijn inmiddels aan de financier/lessor
ter beschikking gesteld. De personenauto w ordt na taxatie verkocht. De
uiteindelijke opbrengst w ordt in mindering gebracht op de vordering.

01-04-2021
1

Zie onder 3.3. De personenauto is verkocht. De vordering van de
leasemaatschappij is aangepast op de crediteurenlijst.

01-07-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een pandrecht van ING op alle activa.

01-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
ING is pandhouder.

01-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren met een beroep op
eigendomsvoorbehoud gemeld.

01-04-2021
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

01-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

01-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

01-04-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

01-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

01-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

01-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is niet gebleken van mogelijkheden tot doorstart

01-04-2021
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

01-04-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

01-07-2021
2

Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-07-2021
2

Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

7. Rechtmatigheid

01-07-2021
2

7.1 Boekhoudplicht
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht.

01-04-2021
1

In de volgende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voltooid.

30-09-2021
3

De financiële cijfers van 2020 zijn niet zodanig gepresenteerd dat inzicht kan
w orden verkregen in destand van debiteuren, crediteuren en het vermogen.
Uit de administratie volgt dat het meeste boekhoudkundige w erk door de
accountant w erd verricht. Voor 2019 is dit gedaan, voor 2020 niet. Voor w at
betreft 2020 lijkt dan ook niet aan de boekhoudplicht voldaan.

30-12-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd bij het
Handelsregister. De jaarrekening over het boekjaar 2018 is niet tijdig
gedeponeerd.

01-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

01-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht van de aandelen is voldaan.

01-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht

Toelichting
In de volgende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voltooid.
Nee
Toelichting
Hoew el voor 2020 niet aan de boekhoudplicht is voldaan en de jaarrekening
2018 niet tijdig is gedeponeerd, zijn er voor het overige geen
onregelmatigheden aangetroffen. Bovendien biedt de bestuurder op dit
moment w einig verhaal. Hij is ook niet in staat de rekening-courant vordering
volledig te voldoen. Een akkoord van de bestuurder dienaangaande w ordt
afgew acht.

7.6 Paulianeus handelen

01-04-2021
1

30-09-2021
3

30-12-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

30-12-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het gebruikelijke onderzoek w ordt verricht.

01-04-2021
1

In het kader van de rechtmatigheid zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen.

30-12-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie.

01-07-2021
2

- onderzoek administratie en rechtmatigheid.

30-12-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 8.714,75

01-04-2021
1

30-09-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft bij schrijven van 17 augustus 2021 haar boedelvordering
ingediend.
€ 9.790,17
Toelichting
Het UW V heeft bij schrijven van 4 november 2021 haar boedelvordering
verhoogd met de pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-12-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 141,00

01-04-2021
1

30-09-2021
3

Toelichting
De belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter zake
motorrijtiugenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 746,39

01-04-2021
1

30-09-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft bij schrijven van 17 augustus 2021 haar preferente vordering
ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

01-04-2021
1

30-12-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

01-04-2021
1

Toelichting
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

30-12-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 171.002,37

01-04-2021
1

€ 116.074,28

30-09-2021
3

Toelichting
Door verkoop van de voertuigen zijn de vorderingen van Alpha Credit en De
Lage Landen verlaagd.
€ 118.930,55

30-12-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend. De gebruikelijke
onderzoeken dienen te w orden verricht alvorens een beslissing kan w orden
genomen omtrent vervolgstappen over de afw ikkeling van het faillissement.

01-04-2021
1

De bestuurder van gefailleerde is als natuurlijk persoon doende met een
akkoord voor zijn schuldeisers. De boedel is schuldeiser in verband met de
rekening-courant schuld.

01-07-2021
2

Door de bestuurder is inmiddels een akkoord aangeboden dat door de curator
met instemming van de rechter-commissaris is geaccepteerd. De afw ikkeling en
uitbetaling w ordt thans afgew acht.

30-09-2021
3

Het geaccepteerde akkoord is komen te vervallen (zie 4.1). Er zal een nieuw
akkoord aangeboden w orden. Dit dient afgew acht te w orden.

30-12-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren; verifiëren vordering en plaatsen op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.

01-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

01-04-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

01-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De gebruikelijke onderzoeken dienen te w orden verricht alvorens een
beslissing kan w orden genomen omtrent vervolgstappen.

01-04-2021
1

Op dit moment w ordt hoofdzakelijk gew acht op het door de bestuurder in privé
aan te bieden akkoord.

01-07-2021
2

De afw ikkeling en uitbetaling van het akkoord zoals omschreven in 8.7 w ordt
afgew acht. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt naar verw achting in de
komende verslagperiode voltooid.

30-09-2021
3

Het door de bestuurder nieuw aan te bieden akkoord dient te w orden
afgew acht (zie 4.1 en 8.7).

30-12-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

30-12-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
opstellen verslag.

01-04-2021
1

opstellen verslag.

01-07-2021
2

- opstellen verslag.

30-12-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

