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JAAP HELLINGA

LEEUWARDEN Er valt nagenoeg niks
meer te halen uit de boedel van de
taxibedrijven Javo Tours in Drach-
ten en Taxi Beimers in Leeuwar-
den. De curatoren willen beide fail-
lissementen voordragen voor op-
heffing.

De taxiwereld was uitgeput door een
langdurige prijzenslag om aanbeste-
dingen, toen de beide ondernemin-
gen vorig jaar op 2 februari hun
strijd opgaven. Eigenaar Theo Jans-
ma van Javo (Jansma’s Autovervoer
Onderneming) was al in november
uitgeschakeld door drie zware hart-
aanvallen. Drie dagen na de faillisse-
mentsuitspraak werd zijn bedrijf
overgenomen door Vervoersmage-
ment Noord-Nederland (VMNN). De
twintig vaste werknemers en een
groot deel van de inhuurkrachten
mochten mee over. Het in Assen ge-
vestigde VMNN nam ook Taxi Bei-

mers over.
Javo boekte al twee jaar verlies op

het moment dat het doek viel. De
ondergang van een grote opdracht-
gever, Taxi Oenema in Heerenveen,
leverde een verliespost op van
200.000 euro. De Rabobank Drach-
ten heeft nog een vordering van
277.000 euro openstaan. De fiscus
moet nog ruim een ton hebben.
Daarnaast zijn er nog eens 33 schuld-
eisers die in totaal voor 235.000 aan
onbetaalde rekeningen opeisen.

Voor curator Rimar Goudberg valt
er echter weinig meer te vereffenen.
Inmiddels zit er nog slechts 13.000
euro in de boedel. Wat resteert is een
tekort van dik 333.000 euro. Is dat
Jansma na te dragen? Goudberg
stuitte bij Javo op verdachte geld-
stromen. Het taxibedrijf bleek zeker
580.000 euro te hebben uitgeleend
aan SAM’s pannenkoekerij in Bakke-
veen, een horecaonderneming die
Jansma samen met zijn vrouw ex-
ploiteerde.
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Bovendien verkocht Javo in 2014
voor 300.000 euro zijn aandelen in
VMNN, maar dat geld werd nooit ge-
ind. Daarmee heeft Jansma zijn ei-
gen taxionderneming benadeeld,
vindt Goudberg. Hij spreekt van on-
behoorlijk bestuur, maar kiest er
niet voor om de voormalige eige-
naar-directeur daarvoor hoofdelijk
aansprekelijk te stellen. Dat heeft
geen zin, concludeert de jurist, want
de Jansma’s zijn ook hun persoonlij-
ke kapitaal kwijtgeraakt. Het echt-
paar zit in de schuldsanering.

Bij Taxi Beimers heeft curator Ine-
ke Grijpma eveneens overwogen de

eigenaar aansprakelijk te stellen. De
juriste verweet directeur Gert Bei-
mers dat hij de jaarrekening van
2013 pas op 15 maart 2015 deponeer-
de. Die nalatigheid zou een oorzaak
voor het bankroet kunnen zijn, op-
perde Grijpma. Beimers en zijn ac-
countant gaven een afdoende ver-
klaring, waarna de curator en de
rechter-commissaris besloten geen
procedure op te starten.

Javo was met een wagenpark van
vijftig taxi’s geen kleine jongen, Bei-
mers was met 71 auto’s en 87 vaste
werknemers zelfs nog een slagje gro-
ter. Het familiebedrijf uit het Bildt
had zich naar eigen zeggen verslikt
in de overname van de Leeuwarder
Taxi Centrale. Toen de gemeente
Leeuwarden zijn WMO-ritten aan
een andere partij gunde, bleef de be-
oogde omzet uit. Uitkeringsinstan-
tie UWV claimt 329.000 euro. De fis-
cus wil 140.000 euro hebben. Dan
zijn er nog 25 schuldeisers die
138.000 euro opeisen.
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