
BEGINVERSLAG  INZAKE:  
H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 
Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V. 

Sijtsma Zweins Holding B.V. 

Bio Protect B.V.  

 

Nummer : 3 Datum: 2 juli 2013 

  

Dit betreft het beginverslag in de hiervoor genoemde faillissementen. Deze failliete 

vennootschappen maken deel uit van de Sijtsma Groep. Op 12 februari 2013 zijn 

hiervan al vier vennootschappen gefailleerd. Vanwege de nauwe verwevenheid tussen 

alle vennootschappen en het feit dat alle faillissementen geheel geconsolideerd zullen 

worden afgewikkeld, worden de verslagen van de hierboven genoemde recentelijk 

gefailleerde vennootschappen geïntegreerd in het faillissementsverslag van de op 12 

februari jl. gefailleerde vennootschappen. De kwartaalverslagen van de hierboven 

genoemde gefailleerde vennootschappen, zullen, behoudens dit beginverslag, 

plaatsvinden tegelijkertijd met de verslaglegging van de gefailleerde vennootschappen 

van 12 februari 2013. Dit betekent dat het eerste kwartaalverslag van de hierboven 

genoemde gefailleerde vennootschappen al op 12 september 2013 zal worden ingediend. 

In dit beginverslag zal daarom ook het laatste faillissementsverslag van de op 12 

februari gefailleerde vennootschappen als uitgangspunt worden genomen, waarbij de 

aanvullingen zijn weergegeven in de kleur blauw en cursief.  

 

Gegevens onderneming : a. Sijtsma Specialistische Reiniging B.V. 

b. Jagersma Voeg- en Gevel-renovatiebedrij f 

B.V.  

c. Sijtsma Groep B.V. 

d. Sijtsma Gevel- en Beton-renovatie B.V. 

e. H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 

f. Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V. 

g. Sijtsma Zweins Holding B.V. 

h. Bio Protect B.V. 

Faillissementsnummer : a. F 13/57 

b. F 13/58 

c. F 13/59 
d. F 13/60 
e. F 13/194 
f. F 13/195 
g. F 13/196 
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h. F 13/197 

Datum uitspraak : 12 februari 2013 (a t/m d) 

4 juni 2013 (e t/m h) 

Curator : Mr. C. Grondsma 

R-C : Mr. J. Smit 

   

Activiteiten onderneming : a. Sijtsma Specialistische Reiniging B.V. 

Het verrichten van reinigingswerkzaamheden, 

zoals gevelreiniging. 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf 

B.V. 

Het uitoefenen van een bedrijf op gebied van 

voegen, reinigen en renoveren van gevels en 

panden, waaronder mede begrepen aanverwante 

applicaties. 

c. Sijtsma Groep B.V. 

Werkzaamheden van bouwkundige aard, 

reinigingswerken, verhuur van hoogwerkers en 

overig materieel, werkzaamheden op het gebied 

van isolatie, vloer, dak, wand en spouw, 

vloerbewerking, gevelrenovatie en 

betonbewerking. 

d. Sijtsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. 

Het uitoefenen van een bedrijf op het gebied van 

onderhoud en renovatie van metsel- en 

voegwerk, beton en andere steenachtige en 

metalen ondergronden, alsmede het schuren, 

vrezen of stralen van vloeren, waaronder mede 

begrepen aanverwante applicaties en 

werkzaamheden. 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V. 

Het bezitten van onroerend goed. 

f. Sijtsma  Hoogwerkerverhuur B.V. 

Het verhuren van hoogwerkers en schaarliften met 

inbegrip van aanverwante apparatuur en 

aanverwante werkzaamheden 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V. 

Het bezitten van onroerend goed. 
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h. Bio  Pro tect B.V. 

Het uitvoeren van verduurzamende werkzaamheden, 

het verwerken een aanbrengen van 

duurzaamheidsproducten en –applicaties, het 

uitvoeren van duurzaamheidsprojecten met 

betrekking tot de bouw en wegenbouw. 

Omzetgegevens : Zie 1.2 

Personeel gemiddeld aantal : Zie 1.2 

Saldo einde verslagperiode  a. Sijtsma Specialistische Reiniging B.V. € 0,- 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf 

B.V. € 6.906,25 

c. Sij tsma Groep B.V. € 52.517,85 

d. Sij tsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. € 0,- 

e.  H. Sijtsma Zweins Beheer B.V.: € 0,- 

f.  Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V.: € 0,-. 

g. Sijtsma Zweins Holding B.V.: € 0,-. 

h. Bio Protect B.V.: € 0,- 

Verslagperiode : 4 juni tot 2 juli 2013 

Bestede uren in verslagperiode : 33 uren en 35  minuten (geconsolideerd) 

Bestede uren Totaal : 530 uren en 27 minuten (geconsolideerd) 

   

 

 

 1. INVENTARISATIE   

 

De vier vennootschappen zoals hierboven genoemd maken deel uit van een 

concern. De verwevenheid van de vennootschappen is groot. Daarom wordt 

ten aanzien van de vier vennootschappen een gezamenlijk verslag ingediend.  

 

Inmiddels zijn ook de twee overige werkmaatschappijen, te weten Sijtsma 

Hoogwerkerverhuur B.V. en Bio Protect B.V., gefailleerd. Hetzelfde geldt voor de 

daarboven liggende holding en beheer, voor zover het gaat om H. Sijtsma Zweins 

Beheer B.V.  
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1.1 Directie en organisatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gefailleerde vennootschappen zijn 100% dochteronderneming van Sijtsma 

Zweins Holding B.V., tevens bestuurder van de failliete vennootschappen. 

Bestuurder van Sijtsma Zweins Holding B.V. is H. Sijtsma Zweins Beheer B.V., 

die tevens 92,5% aandeelhouder is. De overige 7,5% van de aandelen worden 

gehouden door Aant Buisman Beheer B.V. Van H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 

is 100% aandeelhouder en bestuurder, de heer H. Sijtsma.  

 

Naast de vier failliete dochterondernemingen, heeft Sijtsma Zweins Holding 

B.V. nog twee dochterondernemingen, te weten: Sijtsma Hoogwerkerverhuur 

B.V. en Bio Protect B.V. (voorheen: Sijtsma Krottje Kunststof vloeren B.V.) 

Deze vennootschappen zijn (nog) niet failliet.  

 

Inmiddels zijn op 4 juni 2013 ook de  faillissementen uitgesproken (eigen 

aanvraag) van H. Sijtsma Zweins Beheer B.V., Sijtsma Zweins Holding B.V., 

Sijtsma Hoogwerker Verhuur B.V. en Bio Protect B.V. Gelet op de nauwe 

verwevenheid van al deze vennootschappen in dit concern, zullen deze 

faillissementen geheel geconsolideerd worden afgewikkeld. Dit betekent ook 

dat te zijner tijd een gezamenlijk verslag zal worden ingediend.  

 

Ten aanzien van Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. wordt nog 

  

Sijtsma Zweins 
Holding B.V. 

 
Sijtsma Gevel- en 

Betonrenovatie B.V. 

Jagersma Voeg- 
en Gevel-

renovatiebedrijf 
B.V. 

Bio Protect B.V. 
(v/h Sijtsma Krottje 

Kunstsofvloeren 
B.V. .) 

Sijtsma  
Groep B.V. (v/h 

PSGZ B.V.) 

Sijtsma 
Hoogwerker-
verhuur B.V. 

Sijtsma 
Specialistische 
Reiniging B.V. 

H. Sijtsma Zweins 
Beheer B.V 

Aant Buisman 
Beheer B.V. 

 

de heer A. Buisman de heer H. Sijtsma  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 

7,5% 92,5% 
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opgemerkt dat dit bedrijf is gevestigd te Surhuisterveen en in 2009 is 

overgenomen door Sijtsma Zweins Holding B.V. van Voegbedrijf Jagersma 

B.V. Ten aanzien van deze overname is nog een conflict met de heer Jagersma 

(zie 1.4).  

 

Sijtsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. is opgericht in 2006 (vanuit een reeds 

bestaande onderneming). In 2009 zijn vervolgens opgericht Sijtsma 

Specialistische Reiniging B.V. en Sijtsma Groep B.V. (voorheen genaamd: 

PSGZ B.V.)  

 

1.2 Winst en verlies  

Voor wat betreft het resultaat wordt hierna eerst het geconsolideerd resultaat 

van de hele groep weergegeven. Dit is dus inclusief de niet failliete 

dochtervennootschappen en het niet failliete Sijtsma Zweins Holding B.V., die 

eigenaar is van het onroerend goed. Daarna wordt per failliete vennootschap 

op basis van bestaande jaarrekeningen het resultaat weergegeven, zij het dat 

de betreffende accountant een duidelijk voorbehoud maakt ten aanzien van de 

juistheid van deze jaarrekeningen. De accountant merkt namelijk op:  

 

“Vanaf 2010 werkt Sijtsma Groep in aangepaste structuur. Daartoe 

werden eind 2009 opgericht Sijtsma Specialistische Reiniging B.V. en 

PSGZ B.V. In laatstgenoemde vennootschap zijn medewerkers in dienst 

die belast zijn met diverse interne taken. Vanuit Sijtsma Specialistische 

Reiniging B.V. worden, naast het bedienen van de eigen markt, ook 

werkzaamheden verricht voor Sijtsma Gevel- en Betonrenovatie B.V.  

 

De hiervoor beschreven werkwijze brengt met zich mee dat er een 

systeem van onderlinge doorbelastingen dient te worden gehanteerd. 

De hiertoe geboekte bedragen zijn opgenomen in de toelichtingen op de 

winst- en verliesrekening van de vennootschappelijke jaarrekeningen. 

De aanvankelijk doorberekende bedragen, per vennootschap, 

resulteerden in een materieel onjuiste weergave van de resultaten. Er is 

echter nog geen adequaat systeem om tot een juiste vaststelling van de 

onderlinge doorbelastingen te komen.” 

 

Geconsolideerd 

2010: € 58.000,-; 

2011: -/-  € 35.000,-; 
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2012: -/- € 851.407,-. 

 

a. Sij tsma Specialistische Reiniging B.V. 

2010: € 14.113,-; 

2011: -/- € 114.680,-; 

2012: -/- € 142.371,-; 

 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

2010: -/- € 7.957,-; 

2011: -/- € 16.846,-; 

2012: -/- € 55.381,-; 

 

c. Sij tsma Groep B.V. 

2010: € 14.576,-; 

2011: € 14.344,-; 

2012: -/- € 705.066,-; 

 

d. Sij tsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. 

2010: € 62.615,-; 

2011: € 106.334,-; 

2012: -/- € 276.135,-. 

 
e. H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 
2010: € 82.502,-;  
2011: -/- € 58501,-;  
2012: €5.629,-; 
 
f. Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V 
2010: € 3.115,-; 
2011: -/- € 6.632,-; 
2012: € 28.695,-; 
 

g.Sijtsma Zweins Holding B.V. 

2010: € 57.486,-; 

2011: -/- € 35.355,-; 

2012: -/- € 860,-; 

 

h. Bio Protect B.V.  

Nog niet bekend. 
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Omzetgegevens 

 

Geconsolideerd 

2010: € 5.542.031,-; 

2011: € 7.819.943,-; 

2012: € 8.376.117,-. 

 

a. Sij tsma Specialistische Reiniging B.V. 

2010: € 1.861.717,--; 

2011: € 2.946.293,-; 

2012: € 14.532,-; 

 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

2010: € 506.123,-; 

2011: € 616.213,-; 

2012: € 551.843,-; 

 

c. Sij tsma Groep B.V. 

2010: € 1.051.846,-; 

2011: € 1.448.776,-; 

2012: € 7.205.032,-; 

 

d. Sij tsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. 

2010: € 4.941.516,-; 

2011: € 7.142.939,-; 

2012: € 739.185,-.  

 
e. H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 
2010: € 224.634,-; 
2011: € 218.340,-; 
2012: € 172.745,-; 
 
f. Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V 
2010: € 81.449,-; 
2011: € 85.344,-; 
2012: € 74.977,-; 
 

g.Sijtsma Zweins Holding B.V. 

2010: € 495.252,-; 
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2011: € 569.757,-; 

2012: € 0,-; 

 

h. Bio Protect B.V.  

Nog niet bekend. 

 

1.3 Balanstotaal  

 

Geconsolideerd 

2010: € 3.825.842,-; 

2011: € 5.014.057,-; 

2012: € 4.689.557,-; 

 

a. Sij tsma Specialistische Reiniging B.V. 

2010: € 503.688,-; 

2011: € 830.312,-,; 

2012: € 1.110.026,-; 

 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

2010: € 204.792,-; 

2011: € 252.147,-; 

2012: € 215.627,-; 

 

c. Sij tsma Groep B.V. 

2010: € 369.201,-; 

2011: € 278.612,-; 

2012: € 1.544.646,-; 

 

d. Sij tsma Gevel- en Betonrenovatie B.V. 

2010: € 2.057.207,-; 

2011: € 3.725.987,-; 

2012: € 2.921.904,-.  

 
e. H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. 
2010: € 850.870,-; 
2011: € 864.386,-; 
2012: € 804.481,-; 
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f. Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V 
2010: € 1.320.031,-;  
2011: € 766.7326,-; 
2012: € 1.011.009,-; 
 

g.Sijtsma Zweins Holding B.V. 

2010: € 2.684.199,-; 

2011: € 2.355.337,-; 

2012: € 2.457.099,-; 

 

h. Bio Protect B.V.  

Nog niet bekend.  

 

1.4 Lopende procedures  

Ten tijde van de faillissementen was er reeds een procedure aanhangig bij de 

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Dit betreft een procedure 

waarbij Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. de gedaagde partij is. 

Deze procedure heeft betrekking op de afwikkeling van een aantal financiële 

afspraken tussen Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. en de eisende 

partij, zijnde een voormalige aandeelhouder. De vorderingen hebben 

betrekking op een te verdelen winstreserve, een rekening-courantschuld en 

diverse openstaande facturen. De procedure is inmiddels geschorst vanwege 

het faillissement van Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

 

1.5 Verzekeringen  

Alle lopende verzekeringen liepen/lopen via het kantoor Van de Witte 

Assurantiën B.V. De premies tot en met december 2012 zijn allemaal voldaan, 

maar de premie incasso van januari 2013 is gestorneerd. De polissen worden 

geroyeerd per 1 januari 2013 en de openstaande nota’s worden teruggeboekt. 

De verzekeringen komen te vervallen per 1 januari 2013, tenzij door de curator 

is aangegeven dat verzekeringen moesten worden voortgezet. Dit geldt voor 

een aantal voertuigen. Overigens waren de verzekeringen grotendeels 

tenaamgesteld op Sijtsma Zweins Holding B.V. Het betreffen ziekengeld, 

ongevallenverzekering, voertuigenverzekering en bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering. Er wordt nog onderzocht in hoeverre er recht is op 

premierestitutie.  

 

1.6 Huur  

Eigenaar van het onroerend goed in Zweins en Surhuisterveen (alwaar 
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Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. is gevestigd) is Sijtsma Zweins 

Holding B.V. Slechts aan Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. werd 

huur doorbelast ter hoogte van € 28.000,- per jaar. Hoewel de overige drie 

vennootschappen formeel geen huurovereenkomst hadden met de holding, 

mag aangenomen worden dat die huurovereenkomst wel bestaan heeft. Met 

toestemming van de Rechter-commissaris zijn alle huurovereenkomsten 

opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  

 

1.7 Oorzaak faillissement  

De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de kredietopzegging 

door de huisbankier en kredietverstrekker ING Nederland B.V. De ING is 

overgegaan tot opzegging van het krediet, nadat duidelijk werd dat in plaats 

van de eerdere toegezonden cijfers op basis waarvan een positief resultaat zou 

worden behaald, een fors verlies werd geleden. Mede is tegen het zere been 

van ING geweest dat een extra financiering ten behoeve van het bouwen van 

een loods, is aangewend voor verbouwing van een kantine.  

 

De op 4 juni 2013 gefailleerde vennootschappen (e t/m h) zijn allen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de bankschulden van de gehele groep. Door het failleren van de 

belangrijkste werkmaatschappijen, kon de holding bovendien niet meer rekenen op 

huurinkomsten. Feitelijk hadden ook de vier recentelijk gefailleerde vennootschappen, 

door opzegging van het bankkrediet, geen bestaansrecht meer.  

 

Een dieperliggende oorzaak van het faillissement is vermoedelijk gelegen in 

het ontbreken van inzicht in de vermogenspositie van de failliete 

vennootschappen individueel en in totaal, waardoor bestuurd werd op 

feitelijke onjuiste cijfers. Op basis van deze cijfers zijn onverantwoord hoge 

investeringen gedaan. 

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

Ten tijde van de faillissementen waren er in totaal 67 medewerkers in dienst:  

a. Sijtsma Specialistische Reiniging B.V.: 42 medewerkers 

b. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V.: 9 medewerkers 

c. Sijtsma Groep B.V.: 3 medewerkers 

d. Sijtsma Gevel- en Betonrenovatie B.V.: 13 medewerkers. 
e. H. Sijtsma Zweins Beheer B.V.: 1 medewerker (echtgenoot van H. Sijtsma) 
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f. Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V: 0 

g.Sijtsma Zweins Holding B.V.: 0 

h. Bio Protect B.V.: 0  

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

Totaal 90 werknemers. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Met machtiging van de Rechter-commissaris zijn op 15 februari 2013 de 

arbeidsovereenkomsten van de werknemers opgezegd. Doordat een aantal 

werknemers nog maar kort in dienst was varieerde de opzegtermijn van één 

tot zes weken. 

 

Het is de curator niet duidelijk wat voor werkzaamheden de echtgenote van de 

uiteindelijk bestuurder verrichtte. Het vermoeden is dat er feitelijk geen 

werkzaamheden werden uitgevoerd. De echtgenote komt ook niet in aanmerking voor 

de loongarantieregeling van het UWV. 

  

2.4 Werkzaamheden  

Het personeel is in een bijeenkomst op 15 februari 2013 geïnformeerd over de 

gevolgen van de faillissement voor de werknemers en tevens is hen bij die 

gelegenheid de ontslagbrief uitgereikt. Bij die bijeenkomst was een 

vertegenwoordiger van het UWV, de heer H. Veldstra, aanwezig, die de 

werknemers heeft geïnformeerd over hun rechten en plichten jegens het UWV. 

Ook de betrokken vakbonden, zijnde het CNV en FNV Bouw, waren bij de 

bijeenkomst aanwezig om onder andere de vragen van de werknemers te 

beantwoorden. 

 

Gedurende de verslagperiode (verslag nummer 2) hebben verschillende 

werknemers contact met de curator opgenomen met vragen over de uitkering, 

maar ook over de indiening van hun preferente vordering, aangezien het UWV 

veelal niet de volledige vordering uit zal keren. Ook zijn er aan werknemers 

getuigschriften uitgereikt, nadat daarom werd verzocht.  
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3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

De failliete vennootschappen (a t/m d) beschikken niet over onroerende 

zaken. 

 

Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V. (f) en Bio Protect B.V. (h) beschikken niet over 

onroerende zaken.  

 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V.: 

H. Sijtsma Zweins Beheer B.V. beschikt over een kavel met chalet gelegen in het 

Bungalowpark Schatzenburg te Menaldum.  

 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V.: 

Sijtsma Zweins Holding B.V. is eigenaar van de onroerende zaak gelegen aan de 

Rijksstraatweg 7 te Zweins. Dit onroerend goed bestaat uit een bedrijventerrein, met 

loods. Behoudens de exploitatie van Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

vond daar de exploitatie plaats van de Sijtsma Groep.  

 

Sijtsma Zweins Holding B.V. beschikt ook over de onroerende zaak gelegen aan de 

Lauwersweg 5 te Surhuisterveen. Dit bestaat uit een bedrijventerrein met loods. Van 

hieruit werd de onderneming van Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

geëxpoiteerd. 

 

3.2 Verkoopopbrengst  

Niet van toepassing. 

 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V.: 

De onroerende zaken van Sijtsma Zweins Holding B.V. zijn verhypothekeerd aan de 

ING Bank. Al voordat het faillissement van Sijtsma Zweins Holding B.V. werd 

uitgesproken, was ING Bank bezig met executiemaatregelen. Het onroerend goed aan 

de Rijksstraatweg 7, staat op dit moment te koop bij RBMT. 
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Het onroerend goed aan de Lauwersweg 5 te Surhuisterveen is verkocht voor een 

bedrag van € 187.500,-. De levering zal op korte termijn plaatsvinden.  

 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V.: 

De kavel met chalet staat al geruime tijd te koop bij Makelaardij Friesland. De curator 

dient nog contact op te nemen met Makelaardij Friesland.  

 

3.3 Hoogte hypotheek   

 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V.: 

Op de kavel met chalet op Schatzenburg rust geen recht van hypotheek. 

 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V.: 

Op de onroerende zaak gelegen aan de Rijksstraatweg 7 en 7a  rust een hypothecaire 

inschrijving, in hoofdsom groot € 1.500.000,-, exclusief rente en kosten.  

 

Op de onroerende zaak, gelegen aan de Lauwersweg 5 te Surhuisterveen rust een eerste 

hypothecaire inschrijving van in hoofdsom groot € 400.000,- exclusief rente en kosten. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V.: 

Ten aanzien van de verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Lauwersweg 5 te 

Surhuisterveen ontvangt de boedel een bijdrage van € 2.500,-. De curator heeft geen 

materiële  verkoopinspanningen hoeven te verrichten. 

 

3.5 Werkzaamheden  

- inventariseren onroerend goed; 

- contact ING Bank; 

- formele verkoophandelingen ten aanzien van Lauwersweg 5 te 

Surhuisterveen. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

De bedrijfsmiddelen van de failliete vennootschappen bestaan uit een grote 

hoeveelheid gereedschap en machines, bedoeld voor de werkzaamheden voor 

gevelrenovatie en reiniging. Daarnaast is er kantoorinventaris. De roerende 
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zaken zijn getaxeerd door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. 

(NTAB). 

 

Gelet op de verwevenheid tussen de failliete vennootschappen, is niet meer gemakkelijk 

uit te zoeken welke bedrijfsmiddelen van welke vennootschappen zijn. Dit betekent dat 

in de veiling die in opdracht van ING Bank reeds heeft plaatsgevonden, maar waarvan 

de exacte opbrengst nog steeds niet bekend is, vermoedelijk ook de bedrijfsmiddelen van 

de recentelijk gefailleerde vennootschappen zijn geveild. De opbrengst wordt in zijn 

totaliteit overgemaakt (voor zover niet rechtstreeks naar de ING Bank) naar de 

faillissementsrekening van Sijtsma Groep B.V. 

 

Binnen de regio en onder de werknemers van Sijtsma is veel onrust ontstaan 

over vermoedens van het verdwijnen van bedrijfsmiddelen. Samen met NTAB 

heeft de curator diverse adressen bezocht, waar zich bedrijfsmiddelen zouden 

bevinden. Dit onderzoek heeft echter niets opgeleverd.  

 

3.7  Verkoopopbrengst  

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. 

 

Naar aanleiding van een biedingsprocedure (zie hierover meer onder 6.4 en 

verder) is aan twee partijen een (klein) gedeelte van de bedrijfsinventaris 

onderhands verkocht met toestemming van de pandhouder ING. De 

verkoopopbrengst voor dit gedeelte van de bedrijfsinventaris bedraagt 

respectievelijk € 9.800,- en € 2.000,- (exclusief BTW). De rest van de 

bedrijfsinventaris is niet onderhands verkocht. In opdracht van de ING is de 

bedrijfsinventaris geveild. De veiling heeft plaatsgevonden vanaf 26 april tot 

en met 1 mei 2013. Omdat niet alle zaken waren verkocht, heeft er daarna nog 

een naveiling plaatsgevonden. De totale verkoopopbrengst is nog niet bekend.  

 

3.8  Boedelbijdrage  

Afhankelijk van de vraag of onderhands wordt verkocht, zal ten aanzien van 

de niet bodemzaken wel of geen boedelbijdrage worden verstrekt op basis van 

de separatistenregeling. Ten aanzien van de bodemzaken geldt dat de 

opbrengst daarvan toekomt aan de boedel van de failliete vennootschappen, 

gelet op het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.  

 

Aangezien het hier gaat om bodemzaken en de curator dienaangaande de 

belangen van de Belastingdienst behartigt, komt de opbrengst van de 
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bodemzaken toe aan de boedel van de failliete vennootschappen. De 

verkoopopbrengsten van € 9.800,- en € 2.000,-zijn steeds gestort op de rekening 

van Sijtsma Groep B.V.  

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

Zie 3.8 

 

3.10  Werkzaamheden  

- opvragen inventarislijsten; 

- overleg NTAB; 

- overleg ING; 

- onderhandelingen partijen onderhandse verkoop; 

- overleg Rechter-commissaris; 

- overleg ING; 

- opstellen activaovereenkomsten; 

- ondersteuning veiling overige zaken, waaronder veelvuldig overleg 

 met BVA; 

- onderzoek mogelijk onttrokken activa, waaronder een vrachtwagen.. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

Er is nog een kleine voorraad aanwezig, maar hierop rust grotendeels 

eigendomsvoorbehoud (zie 5.6). Op verzoek van de curator is het 

onderhanden werk geïnventariseerd. Dit resulteerde in een overzicht waarin 

diverse werken werden beschreven. Omtrent de voortzetting van werken zie 

6.1.  

 

3.12 Verkoopopbrengst  

Niet van toepassing. 

 

3.13 Boedelbijdrage  

Niet van toepassing. 

 

3.14  Werkzaamheden  

- inventariseren onderhanden werk; 

- bespreken onderhanden werk positie met projectleiders en 

 administratie. 



 16 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

Als andere activa kan worden genoteerd dat er nog een kleine kas aanwezig 

was.  

 

3.16 Verkoopopbrengst  

€ 298,02 

 

3.17  Werkzaamheden  

- opvragen kas. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

Het bedrag van de uitstaande debiteuren bij Sijtsma Gevel- en Betonrenovatie 

B.V., Sijtsma Specialistische Reiniging B.V., Sijtsma Groep B.V. en Jagersma 

Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. bedraagt € 620.805,-. Dit bedrag is 

onderverdeeld als volgt: 

 

a. Sijtsma Gevel- en Betonrenonvatie B.V.   €            0,00; 

b. Sijtsma Specialistische Reiniging B.V.   €        690,00; 

c. Sijtsma Groep B.V.      € 572.784,00; 

d. Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V.  €   47.331,00; 

f.  Sijtsma  Hoogwerkerverhuur B.V.    € ? 

h. Bio  Pro tect B.V.      €   41.490,62 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V.     € 219.653,22 

 (Intercompany) 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V.    €  94.010,00 

 (intercompany vorderingen) 

 

De kwaliteit van de debiteurenportefeuille laat zich moeilijk inschatten. De 

gemiddelde duur van het uitstaan van de debiteuren is 30 – 60 dagen. Mirus 

International B.V. houdt zich in opdracht van de ING bezig met het innen van 

de debiteuren. De curator heeft hiermee geen bemoeienis. 

De curator heeft Mirus International B.V. en de ING gevraagd naar de 

inningsresultaten tot dusver. Deze opbrengst is nog niet bekend. 
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Daarnaast maakt de curator naar aanleiding van afspraken met ING aanspraak 

op 60% van het geïncasseerde of nog te incasseren bedrag van facturen die zijn 

opgemaakt na 15 februari 2013.  

 

4.2 Opbrengst   

Zie 4.1 

 

4.3 Boedelbijdrage   

Niet van toepassing. 

 

Zoals onder 4.1 beschreven oefent ING als separatist haar pandrecht op de 

debiteuren uit. De curator wordt hierbij niet betrokken en ontvangt derhalve 

ook geen percentage van de geïnde bedragen, behoudens voor zover het de 

facturen betreft van na 15 februari 2013. Echter, gelet op het feit dat de boedel 

wel belast werd met een veelvoud van brieven van debiteuren, die reageren op 

aanschrijvingen van Mirus International B.V., heeft de curator met de ING een 

boedelbijdrage afgesproken voor het doorsturen van deze brieven van 

debiteuren aan Mirus International B.V. van € 1.000,-. Dit bedrag is inmiddels 

ontvangen op de faillissementsrekening van Sijtsma Groep B.V. 

 

4.4  Werkzaamheden  

- Overleg met ING Bank N.V. en Mirus International B.V. over de 

 debiteurenportefeuille; 

- beoordeling debiteurenportefeuille in verband met 

 verkoopmemorandum; 

- overleg ING; 

- overleg Mirus International B.V. 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

De totale vordering van de ING bedraagt € 2.105.416,26 exclusief rente, 

provisie en kosten. Deze vordering is gebaseerd op de optelling van de 

rekeningen van de failliete vennootschappen, alsmede van de 

vennootschappen Sijtsma Zweins Holding B.V., Sijtsma Zweins Beheer B.V., 

Bio Protect B.V. en Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V., welke vennootschappen 

door middel van ondertekening van Comptjoint- en 
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medeaansprakelijkheidsovereenkomst hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 

schulden van de failliete vennootschappen.  

 

Inmiddels is de totale vordering van de bank verminderd tot een bedrag van                 

€ 1.915.542,44, (in verband met inning van debiteuren). 

 

5.2 Leasecontracten   

Een achttal objecten, waaronder grote hoogwerkers, werden geleased via de 

Lage Landen. Deze objecten zijn reeds opgehaald door de Lage Landen. Het 

betreft hier operational lease. 

 

Daarnaast is er een leasecontract met ING ten aanzien van een hoogwerker. 

Deze hoogwerker bevindt zich in België in verband met een reparatie. De ING 

is hiervan op de hoogte. 

 

Bij Bourguignon werden daarnaast tientallen Volkswagen Crafters geleased en 

nog enige andere voertuigen. Met Bourguignon worden afspraken gemaakt 

over het terughalen van deze objecten.  

 

Met Bourguignon heeft de curator overleg gehad over de terughaling van de 

voertuigen. Alle geleasde voertuigen van Bourguignon zijn op een 

vrijdagmiddag geïnventariseerd en op een zaterdagochtend teruggehaald.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

ING heeft de volgende zekerheden: 

 

- pandrecht op boekvorderingen; 

- pandrecht op de algehele (handels)voorraad; 

- pandrecht op de algehele bedrijfsuitrusting, inclusief machines en 

 transportmiddelen; 

- comptjoint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst tussen H. Sijtsma 

 Zweins Beheer B.V., Sijtsma Groep B.V., Sijtsma Gevel- en 

 Betonrenovatie B.V., Sijtsma Hoogwerkerverhuur B.V., Sijtsma 

 Specialistische Reiniging B.V. en Sijtsma Zweins Holding B.V.; 

- achterstelling door H. Sijtsma van zijn lening in de hoofdsom groot         

 € 225.000,- ten opzichte van de kredietverlening; 

- eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak gelegen aan de 

 Lauwersweg 5 te Surhuisterveen in hoofdsom groot € 400.000,-; 
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- eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak gelegen aan de 

 Rijksstraatweg 7 en 7a te Zweins in hoofdsom groot € 1.500.000,-; 

- pandrecht op de recht uit hoofde van een afgesloten overeenkomst van 

 levensverzekering van Sijtsma Zweins Holding B.V.. 

 

5.4 Separatistenpositie   

De ING is separatist. 

 

5.5 Boedelbijdragen   

Voor zover niet bodemzaken onderhands worden verkocht is een 

boedelbijdrage overeengekomen op basis van de separatistenregeling.  

 

Zoals vermeld onder hoofdstuk 4 is voor het faciliteren van de inning van 

Mirus International B.V. een boedelbijdrage overeengekomen van € 1.000,-. 

Daarnaast zijn aan één partij, te weten Koston Nederland B.V. niet-

bodemzaken onderhands verkocht voor een bedrag van € 12.700,-, op grond 

waarvan de boedel een boedelbijdrage toekomt van 10% van € 1.270,-. Voorts 

maakt de boedel nog aanspraak op een boedelbijdrage van 20% van de 

verkoopopbrengst van een Volvo-trekker. Deze Volvo-trekker is uiteindelijk 

door middel van de naveiling verkocht. De betreffende Volvo-trekker werd 

door een crediteur in verband met een nog uit te voeren APK-keuring onder 

zich gehouden en  aangezien deze crediteur toch over alle kentekenbewijzen 

beschikte, overgeschreven naar de eigen bedrijfsvoorraad. De curator is hier 

achter gekomen door vragen van NTAB, het opgevraagde overzicht van het 

RDW waaruit bleek dat één dag voor het faillissement de betreffende Volvo-

trekker was overgeschreven en vervolgens informatie van voormalig personeel 

van Sijtsma. Ondanks de aanschrijving van de curator aan deze crediteur 

waarin werd gevraagd naar vorderingen en bijzondere aanspraken, had de 

curator niets van deze crediteur vernomen. De curator bestempelt deze gang 

van zaken als uiterst dubieus en zal hieraan nog consequenties verbinden. 

Aangezien de Volvo-trekker een verpande zaak is en deze crediteur had 

moeten vermoeden dat er nog oudere rechten waren, wordt het beroep op het 

retentierecht bovendien niet erkend. Dit betekent dat de opbrengst van de 

Volvo-trekker toekomt aan de ING. De boedel ontvangt voor het onderzoek en 

het terughalen van de Volvo-trekker een boedelbijdrage van 20%. 

 

Ten aanzien van de verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Lauwersweg 5 te 

Surhuisterveen ontvangt de boedel een boedelbijdrage van € 2.500,-, aangezien de 
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curator geen materiële verkoopinspanningen heeft hoeven te verrichten.  

  

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

Er zijn tot dusver twintig crediteuren geweest die zich hebben beroepen op 

eigendomsvoorbehoud. De diverse crediteuren hebben aangetoond dat een 

eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Daarnaast hebben ze de goederen 

gespecificeerd. Voor een aantal van deze crediteuren geldt dat de producten 

reeds zijn verwerkt, waardoor het recht op eigendomsvoorbehoud is vervallen. 

Van een aantal zaken wordt nog onderzocht of deze te onderscheiden 

aanwezig zijn. De crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud 

hebben gedaan, waarvan de zaken nog aanwezig zijn, worden binnenkort 

benaderd om de desbetreffende zaken op te komen halen. Tot op heden zijn er 

nog geen zaken afgegeven. 

 

Er is veel tijd besteed aan de afwikkeling van de beroepen op 

eigendomsvoorbehoud. Uiteindelijk waren er 23 crediteuren die een beroep op 

eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Hieronder staat de uitwerking van de 

afwikkeling van deze beroepen. 

 

- Geen geldig eigendomsvoorbehoud: 

Er waren 2 crediteuren die geen geldig eigendomsvoorbehoud hadden 

bedongen. De ene crediteur stelde dat er sprake was van 

eigendomsvoorbehoud op geleverde diensten, bestaande uit het afhalen 

van vuil en restmaterialen. De andere crediteur kon niet aannemelijk 

maken dat er algemene voorwaarden van toepassing waren, waarin het 

eigendomsvoorbehoud zou zijn bedongen. 

- De geleverde zaken waren reeds verwerkt: 

Van 7 crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hadden 

gedaan waren de desbetreffende zaken reeds verwerkt. 

- Verdwenen zaken: 

Van één crediteur is het door hem geleverde verdwenen. Het betrof een 

digitale weegschaal. Zowel de medewerkers en de curator, als de 

werknemers van BVA hebben deze weegschaal niet kunnen traceren. 

- Deels dan wel volledig aanwezige zaken: 

Voor 13 crediteuren bleek na onderzoek de geleverde zaken volledig 

dan wel gedeeltelijk aanwezig te zijn. Van deze 13 waren er 2 

crediteuren met een beroep op een  verlengd eigendomsvoorbehoud. 
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Alle crediteuren die een geldig beroep op eigendomsvoorbehoud hebben 

gedaan, waarbij er zaken zijn aangetroffen, zijn in de gelegenheid gesteld om 

vrijdag 22 maart jl. de desbetreffende zaken af te halen bij de failliete 

vennootschappen.  

 

- Er zijn 3 crediteuren die naar aanleiding van een specificatie van de 

aangetroffen zaken, hebben afgezien van het beroep op 

eigendomsvoorbehoud. 

- Één crediteur heeft ervoor gekozen om de aanwezige zaak, bestaande 

uit isolatieparels op de locatie van de failliete vennootschappen te laten 

staan, met dien verstande dat de crediteur dit  heeft verkocht aan 

Sijtsma Isolatie B.V. Het totaalbedrag van de aanwezige isolatieparels 

zijn gecrediteerd jegens de failliete vennootschap. 

- 9 Crediteuren hebben op 22 maart jl. de aangetroffen zaken afgehaald.  

 

Inmiddels zijn alle beroepen op eigendomsvoorbehoud volledig afgewikkeld. 

Voor de afwikkeling van een beroep op eigendomsvoorbehoud is er vanwege 

de omvangrijke werkzaamheden een boedelbijdrage gevraagd van de 

crediteuren die de aangetroffen zaken hebben afgehaald.  

 

Er is uiteindelijk een totaalbedrag van € 16.048,22 gecrediteerd jegens de 

failliete vennootschappen. Voor de afwikkeling van de beroepen op 

eigendomsvoorbehoud is er een totaalbedrag van  € 1.306,36 aan de 

faillissementsboedel toegekomen, hetgeen is gestort op de 

faillissementsrekening van Sijtsma Groep B.V. 

 

5.7 Reclamerechten   

Er is één crediteur die naast een beroep op eigendomsvoorbehoud tevens het 

recht van reclame heeft ingeroepen.   

 

De crediteur die zowel een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan als 

het recht van reclame heeft ingeroepen, heeft de aangetroffen zaken op grond 

van het bedroep op eigendomsvoorbehoud afgehaald. 

 

5.8 Retentierechten   

Deze zijn mij niet bekend. 

Zoals hiervoor vermeld onder 5.5 heeft de crediteur aangegeven ten aanzien 

van de Volvo-trekker een retentierecht uit te oefenen. Dit retentierecht wordt 
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niet erkend.  

 

5.9  Werkzaamheden  

- gesprek ING; 

- correspondentie ING; 

- inventariseren leasecontracten; 

- contact leasebedrijven; 

- contact crediteuren ten aanzien van eigendomsvoorbehouden; 

- inventariseren eigendomsvoorbehouden; 

- onderhandelingen ING boedelbijdragen; 

- afwikkeling eigendomsvoorbehouden. 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

Onderzocht is of er werkzaamheden konden worden voortgezet. Daartoe is 

met de projectleiders al het onderhanden werk doorgenomen. Het betroffen 

ruim 50 werken. Met twee opdrachtgevers is uitvoerig gesproken alsook 

onderhandeld over het voortzetten van de werkzaamheden. Uiteindelijk is het 

niet gelukt om overeenstemming te bereiken over het voortzetten van die 

werken. Al het andere onderhanden werk bleek minder urgent. Daarop is 

besloten dit werk weer te geven in het verkoopmemorandum en te koop aan te 

bieden. 

 

Ruim tien opdrachtgevers hebben geïnformeerd naar de stand van zaken en de 

vraag gesteld of werkzaamheden zouden worden voortgezet. Met hen is 

gecorrespondeerd en aangegeven is, zoals hiervoor beschreven, dat de werken 

niet worden voortgezet.  

 

6.2 Financiële verslaglegging   

Niet van toepassing. 

 

6.3  Werkzaamheden  

- overleg projectleiders; 

- overleg ING; 

- overleg Rechter-commissaris; 



 23 

- overleg opdrachtgevers.  

 

Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

Er is een biedingsprocedure geweest teneinde een doorstart te kunnen 

realiseren. Dit is beperkte mate gelukt. In het volgende verslag wordt hierover 

nadere informatie gegeven.  

 

Er heeft in beperkte mate aan drie partijen een doorstart plaatsgevonden: 

 

Koston Nederland B.V. heeft de isolatietak overgenomen, bestaande uit 

materiële en immateriële activa. De immateriële activa bestaan uit de 

handelsnamen, domeinnamen, inhoud website en het algemeen 

telefoonnummer van de failliete vennootschappen en het onderhanden werk 

en de orderportefeuille voor zover het ging om isolatiewerkzaamheden.  

 

Voorts is aan Eresdé B.V. verkocht de orderportefeuille met uitzondering van 

de werken die betrekking hebben op isolatiewerkzaamheden.  

 

Aan Noord B.V. is voorts wat kantoormeubilair verkocht.  

 

6.5 Verantwoording   

Zie volgend verslag. 

 

De biedingsprocedure kon aanvankelijk rekenen op grote belangstelling. 38 

gegadigden hebben het verkoopmemorandum toegezonden gekregen. De 

uiterlijke termijn voor het uitbrengen van de biedingen liep af op 4 maart 2013. 

Dit resulteerde in drie biedingen voor alleen de materiële activa die door ING 

en de curator te laag werden gevonden en zodoende zijn afgewezen. Omdat 

verschillende gegadigden aangaven nog wel steeds belangstelling te hebben 

voor een deel van de activa (zowel materiële als immateriële) is in overleg met 

de ING besloten om de gegadigden die nog steeds belangstelling hadden de 

kans te geven om op een deel van de activa een bod uit te brengen op uiterlijk 

7 maart 2013. Uiteindelijk is op basis hiervan een viertal biedingen gedaan. 

Drie daarvan zijn hiervoor onder 6.4 beschreven. Een handelsonderneming 

heeft echter voor de materiële activa een bieding gedaan van € 397.500,-. Gelet 

op de getaxeerde liquidatiewaarde van € 364.200,- was dit een zeer acceptabele 
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bieding. Hierbij moet worden bedacht dat deze bieding en de taxatie 

betrekking had op lang niet alle bedrijfsmiddelen, omdat niet alle 

bedrijfsmiddelen in de taxatie waren meegenomen. Zo maakten de 

bedrijfsmiddelen van Jagersma hiervan geen deel uit, alsmede drie 

vrachtwagens.  

 

De ING stond in eerste instantie niet afwijzend ten opzichte van deze bieding. 

Echter na overleg met NTAB heeft ING deze bieding alsnog afgewezen, omdat 

NTAB heeft aangegeven door middel van een veiling door BVA (een aan 

NTAB gelieerde onderneming) een soortgelijk of hoger bedrag te kunnen 

realiseren. ING had bovendien "geen goed gevoel" bij de koper en gunde het 

niet aan een handelaar die vervolgens een deel zelf zou gaan veilen. Tegen de 

afwijzing van de bieding heeft de curator nadrukkelijk geprotesteerd. De 

curator heeft aangegeven dat de ING een onverantwoord groot risico zou 

nemen een lagere opbrengst te realiseren, nog daargelaten de extra 

werkzaamheden en kosten die een veiling met zich zou brengen. Nadrukkelijk 

heeft de curator de ING verschillende malen verzocht om het standpunt te 

heroverwegen. Hiertoe was ING niet bereid. Ook heeft de curator onderzocht 

in hoeverre nog een beroep kon worden gedaan op artikel 3:251 BW op grond 

waarvan een verzoek kan worden gedaan tot onderhandse verkoop bij de 

voorzieningenrechter. Echter, ING heeft deze weg afgesloten in de 

bankvoorwaarden. Op basis van bestaande jurisprudentie is uiteindelijk te 

weinig juridische houvast gevonden om een dergelijk verzoek aan de 

voorzieningenrechter te doen. Derhalve is de bieding alsnog afgewezen.  

 

6.6 Opbrengst   

Zie volgend verslag. 

 

De opbrengst van de gedeeltelijke doorstart aan de drie onder 6.4 beschreven 

partijen bedraagt: 

 

Koston Nederland B.V.  

- niet-bodemzaken : € 12.700,- 

- bodemzaken : € 2.500,- + € 150,- (nadien nog een zitje gekocht)  

- immateriële activa : € 9.800,- 

 

Eresdé B.V. 

- immateriële activa : € 12.500,- 
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Noord B.V. 

- materiële activa  : € 2.000,- 

 

6.7 Boedelbijdrage   

Zie volgend verslag. 

 

Ten aanzien van de verkoop van de niet-bodemzaken van Koston Nederland 

B.V. bedraagt de boedelbijdrage 10% van € 12.700,- = € 1.270,-. De overige 

onder 6.6 genoemde bedragen komen toe aan de boedel.  

 

6.8 Werkzaamheden 

- opstellen verkoopmemorandum; 

- contact met gegadigden; 

- uitvoeren van bezichtigingen; 

- contact projectleiders; 

- onderhandelingen gegadigden; 

- opstellen activaovereenkomsten; 

- overleg Rechter-commissaris; 

- overleg ING. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

Of voldaan is aan de boekhoudplicht wordt nader onderzocht. 

 

De curator is van mening dat niet aan de boekhoudplicht in de zin van artikel 

2:10 BW is voldaan. Op grond van dit artikel hadden de (middellijk) 

bestuurders steeds op de hoogte moeten zijn van de rechten en verplichtingen 

van de individuele vennootschappen. Gelet op de verwevenheid in de 

boekhouding van de failliete vennootschappen, was dit geenszins het geval. 

De accountant van de faillieten heeft in de jaarrekeningen daartoe al een 

voorbehoud opgenomen dat is beschreven in 1.2. Met andere woorden: de 

jaarrekeningen van de individuele vennootschappen zijn deels gebaseerd op 

schattingen. De bestuurders zijn van meerdere kanten gewaarschuwd dat het 

bedrijf te groot dreigde te worden en onbeheersbaar. Er zijn weliswaar wat 

maatregelen genomen, echter die zijn onvoldoende gebleken.  
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7.2 Depot jaarrekeningen   

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.  

 

De jaarrekeningen van alle failliete vennootschappen (a tot en met h) zijn steeds tijdig 

gedeponeerd.  

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

De accountant heeft de jaarrekeningen vastgesteld op basis van een 

samenstellingsopdracht. Kenmerkend hiervoor is dat de accountant zich 

baseert op het door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De 

verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens 

en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de 

vennootschap. Volgens de controller van de failliete vennootschappen zou in 

2012 voor het eerst een goedkeuringsverklaring van de accountant benodigd 

zijn. Of dit correct is, wordt nog nader onderzocht.  

 

Een goedkeuringsverklaring was inderdaad niet vereist en zou bovendien 

komen te rusten op Sijtsma Zweins Holding B.V. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

De aandelen zijn volgestort in geld.  

 

De aandelen van alle faillietevennootschappen (a tot en met h) zijn volgestort in geld.  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

In onderzoek. 

 

Gelet op de stelling van de curator in 7.1, namelijk dat niet is voldaan aan de 

boekhoudplicht, is daarmee ook sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit 

onbehoorlijk bestuur wordt namelijk vermoed wanneer er niet is voldaan aan 

de boekhoudplicht. De curator heeft om verhaalsobjecten veilig te stellen 

beslag gelegd op verschillende vermogensbestanddelen van de bestuurders, 

heeft de bestuurders gedagvaard en is vervolgens in gesprek getreden met de 

bestuurders. Hoewel de bestuurders vinden dat zij wel voldoende maatregelen 

hebben getroffen om het bedrijf te beheersen, wordt wel erkend dat een en 

ander niet goed is gegaan. Van opzet was echter geen sprake. De curator 

beaamt dat er geen sprake is geweest van opzet en met de bestuurders is 

daarom een schikking getroffen. De schikking houdt kort samengevat in dat er 
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een bedrag van € 55.000,- wordt voldaan door bestuurders en dat ook het actief 

van de nog te failleren vennootschappen ten goede van de andere 

vennootschappen ten gelde kunnen worden gemaakt, door volledig 

geconsolideerd af te wikkelen. 

 

Aan de schikking is inmiddels uitvoering gegeven. Deze schikking is dus ook getroffen 

ten aanzien van de recentelijk gefailleerde vennootschappen e tot en met h.  

 

7.6 Paulianeus handelen   

In onderzoek. 

 

Ten aanzien van de Volvo-trekker, zoals weergegeven in 5.5 is sprake geweest 

van paulianeus handelen. Een crediteur heeft daags voor het faillissement een 

vrachtauto overgeschreven in zijn eigen bedrijfsvoorraad, zonder dat daar 

enige compensatie tegenover stond. De curator heeft deze rechtshandeling 

vernietigd.  

 

Ten aanzien van de recentelijk gefailleerde vennootschappen e tot en met h zijn er geen 

paulianeuze handelingen ontdekt. 

 

7.7  Werkzaamheden  

- onderzoek administratie; 

- onderzoek jaarrekeningen; 

- gesprekken controller; 

- gesprek voormalig boekhouder; 

- onderzoek administratie (diepgaand); 

- gesprek huisaccountant; 

- onderhandelingen advocaat van bestuurders; 

- werkzaamheden met betrekking tot het terughalen van de Volvo-

 trekker. 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

Nog niet bekend. 

  

8.2 Preferente vordering van de fiscus  
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Sijtsma Specialistische reiniging B.V., Sij tsma Groep B.V., Sij tsma Gevel- 

en Betonrenovatie B.V.   

Ten aanzien van loonheffing en motorrijtuigenbelasting (geconsolideerd)         

€ 138.319,-. 

 

Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

Ten aanzien van loonheffing en motorrijtuigenbelasting € 6.282,00. 

 

g. Sijtsma  Zweins Ho lding B.V. 

Ten aanzien van loonheffing, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting         

€ 12.251,-. 

 

f. Sijtsma  Hoogwerkerverhuur B.V. 

Ten aanzien van motorrijtuigenbelasting € 215,- 

 

h. Bio  Protect B.V. 

Ten aanzien van omzetbelasting € 18.686,- 

 

e. H. Sijtsma  Zweins Beheer B.V. 

Ten aanzien van omzetbelasting en loonheffingen € 21.869,-. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

 

Sij tsma Specialistische reiniging B.V., Sij tsma Groep B.V., Sij tsma Gevel- 

en Betonrenovatie B.V.   

€ 469,00 

 

Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

€ 634,47 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

- Slump Oil (accijns) € 2.604,92; 

- ex-werknemer € 7.100,00; 

- Hefpunt € 1.445,54; 

- de heer S.D. Herrema € 6.093,22. 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

Sij tsma Specialistische reiniging B.V., Sij tsma Groep B.V., Sij tsma Gevel- 

en Betonrenovatie B.V.   

184 (inclusief ING) 

 

Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

20 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

Sij tsma Specialistische reiniging B.V., Sij tsma Groep B.V., Sij tsma Gevel- 

en Betonrenovatie B.V.   

€ 3.303.360,20  (inclusief ING) 

 

Jagersma Voeg- en Gevelrenovatiebedrijf B.V. 

€ 104.599,32 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

Over de wijze van afwikkeling valt in dit stadium nog niets te zeggen. 

 

De geconsolideerde afwikkeling, zal waarschijnlijk geschieden vereenvoudigd dan wel 

opheffing wegens gebrek aan baten 

 

8.8  Werkzaamheden  

- correspondentie crediteuren. 

9. PROCEDURES 

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

Zie 1.4 

 

Aan de (middellijk) bestuurders van de failliet, te weten: Sijtsma Zweins 

Holding B.V., H. Sijtsma Beheer B.V. en de heer H. Sijtsma, is een dagvaarding 

uitgereikt, waarin deze aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het 

faillissement wegens bestuurdersaansprakelijkheid. De reden hiervoor is dat 

naar de mening van de curator niet is voldaan aan de boekhoudplicht op 

grond van artikel 2:10 BW. Op grond van dit artikel hadden de (middellijk) 
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bestuurders steeds op de hoogte moeten zijn van de rechten en verplichtingen 

van de individuele vennootschappen. Gelet op de verwevenheid in de 

boekhouding van de failliete vennootschappen, was dit geenszins het geval. 

De accountant van de faillieten heeft in de jaarrekeningen daartoe al een 

voorbehoud opgenomen die is beschreven in 1.2. Met andere woorden: de 

jaarrekeningen van de individuele vennootschappen zijn deels gebaseerd op 

schattingen. De bestuurders zijn van meerdere kanten gewaarschuwd dat het 

bedrijf te groot dreigde te worden en onbeheersbaar. Er zijn weliswaar wat 

maatregelen genomen, echter die zijn onvoldoende gebleken.  

 

9.2 Aard procedure  

Zie 1.4 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

9.3 Stand procedure  

Zie 1.4 

 

De dagvaarding zal niet worden aangebracht, aangezien tussen partijen 

inmiddels een schikking is bereikt. De curator had beslag gelegd op 

verschillende vermogensbestanddelen. Dit beslag zal worden opgeheven. 

 

De bovengenoemde procedure heeft ook betrekking op de recentelijk gefailleerde 

vennootschappen e tot en met h. 

 

9.4  Werkzaamheden  

Niet van toepassing. 

 

- onderzoek; 

- werkzaamheden in verband met beslaglegging; 

- opstellen dagvaarding; 

- onderhandelingen met wederpartij. 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

Over de termijn van het afwikkelen van het faillissement valt op dit moment 

nog niets te zeggen. 
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10.2  Plan van aanpak    

Er dienen nog vele werkzaamheden te worden verricht in het kader van een 

gedeeltelijke doorstart, de verkoop van activa, het onderzoek 

bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze handelingen en overig 

administratief onderzoek. 

 

De verkoop van de activa dient nog te worden afgehandeld. Daarnaast zal nog 

moeten worden afgewacht hoe de incasso van de debiteuren verloopt. 

Aangezien deze faillissementen zullen meelopen met de andere 

faillissementen, is over de termijn van afwikkeling nog niets te zeggen. 

 

De verkoop van activa, waaronder de verkoop van de onroerende zaken moet eerst 

worden afgehandeld, alvorens de faillissementen kunnen worden afgewikkeld. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

Het eerste kwartaalverslag betreffende de periode 9 maart 2013 tot 12 mei 2013 

wordt uiterlijk 12 mei 2013 ingediend.  

 

Het tweede kwartaalverslag betreffende de periode 12 juni 2013 tot 12 

september 2013 wordt uiterlijk 12 september 2013 ingediend. 

 

Het kwartaalverslag met betrekking tot de faillissementen e. tot en met h. wordt 

tegelijkertijd met het tweede kwartaalverslag van de andere failliete vennootschappen, 

namelijk op uiterlijk 12 september 2013 ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

- opstellen verslag; 

- opstellen eerste kwartaalverslag; 

- opstellen beginverslag. 

 

10.5 Financieel verslag 

De financiële verslagen van de failliete vennootschappen zijn bijgevoegd.  

 

De financiële verslagen van de failliete vennootschappen e tot en met h zijn niet 

bijgevoegd, omdat er geen mutaties zijn geweest. 
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Leeuwarden, 2 juli 2013 

 

 

 

C. Grondsma 

Curator       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sijtsma Groep/corr/faill.verslagen/tweedelichting/beginverslag)  


