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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

S. W ierda Transporten B.V. 13-08-2019 
 1

S. W ierda Transporten B.V. 
Statutair gevestigd te Menameradiel,
kantoorhoudende te (9034 GV) Marsum aan de Tramstrjitte 42. 

13-08-2019 
 1

Het vervoeren van gedroogd slib (granulaat). Ten tijde van het faillissement 
waren de activiteiten reeds gestaakt. 

13-08-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 925.524,00 € -43.889,00 € 231.652,00

2017 € 966.343,00 € -13.185,00 € 311.456,00

2016 € 947.931,00 € 4.217,00 € 414.410,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 14-05-2020
Insolventienummer F.17/19/68
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000109339:F001
Datum uitspraak 16-07-2019

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr C. Grondsma
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c85b3f52-0fcf-e411-9ff5-005056ac6930


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Over het lopende boekjaar zijn nog geen tussentijdse cijfers ontvangen. 13-08-2019 
 1

3 13-08-2019 
 1

€ 0,00 13-08-2019 
 1

€ 36.173,87

Toelichting 
De voertuigen zijn verkocht. De koopsom ad € 133.100,- is bijgeschreven op de 
boedelrekening. Vanwege het pandrecht van de bank is de verkoopopbrengst 
minus de boedelbijdrage en een deel  van de taxatiekosten overgemaakt naar 
de Rabobank.

13-11-2019 
 2

€ 49.965,05

Toelichting 
Volvo Car Finance heeft de overwaarde van een voertuig (na beëindiging 
lease) overgemaakt op de boedelrekening.

13-02-2020 
 3

€ 31.117,31

Toelichting 
Door UTA Nederland B.V. is de (verrekende) waarborgsom overgemaakt. Het 
voorschot salaris curator is toegekend door de rechtbank. 

14-05-2020
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
16-7-2019

t/m 
13-8-2019

13-08-2019 
 1

van 
14-8-2019

t/m 
12-11-2019

13-11-2019 
 2

van 
13-11-2019

t/m 
12-2-2020

13-02-2020 
 3

van 
13-2-2020

t/m 
12-5-2020

14-05-2020
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 25 uur 15 min

2 49 uur 30 min

3 10 uur 10 min

4 8 uur 20 min

totaal 93 uur 15 min

Inventarisatie; bespreking failliet; ontslagbrieven opstellen; aanschrijven 
crediteuren; correspondentie bank; 

13-08-2019 
 1

Inventarisatie; correspondentie over retentierecht en pandrecht; taxatie en 
verkoop vervoersmiddelen

13-11-2019 
 2

correspondentie leasemaatschappij, correspondentie fiscus, studie en 
correspondentie debiteur, correspondentie bank.

13-02-2020 
 3

correspondentie debiteur, correspondentie  bank, onderzoek debiteuren. 14-05-2020
 4



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van S. W ierda Transporten B.V. is J. W ierda Holding B.V. Bestuurder 
van J. W ierda Holding B.V. is de heer Jelle W ierda. 

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Wordt onderzocht. 13-08-2019 
 1

Voor zover bekend zijn alle verzekeringen beëindigd. 13-02-2020 
 3

Gefailleerde huurde kantoorruimte te Marsum. De bestuurder liet weten dat de 
huur voor faillissement mondeling is opgezegd. Zekerheidshalve heeft de 
curator met instemming van de Rechter-commissaris de huur schriftelijk 
opgezegd. 

13-08-2019 
 1

Gefailleerde werkte veel voor een grote opdrachtgever. Het wegvallen van 
deze opdrachtgever  zorgde ervoor dat een groot deel van de omzet wegviel. 
Getracht is om dit met andere opdrachten aan te vullen, maar dit is niet gelukt. 

13-08-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
2

Toelichting 
Voor faillissement waren drie werknemers in dienst, waarvan één werknemer 
reeds voor het faillissement een andere baan had gevonden. 

13-08-2019 
 1

Personeelsleden 
3

13-08-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

17-7-2019 3 Voor de zekerheid is de werknemer die voor faillissement een
andere baan had gevonden, ook door de curator ontslag
aangezegd.

totaal 3

Ontslagbrieven opstellen; bijeenkomst UWV; 13-08-2019 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 13-08-2019 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Zie toelichting € 110.000,00 € 11.000,00

Verkoop lease auto, overwaarde € 13.791,18 € 0,00

totaal € 123.791,18 € 11.000,00

In de boedel bevinden zich drie vrachtwagens en twee opleggers. Eén 
vrachtwagen en één oplegger werden geleased. Bovendien is er nog een 
personenauto die werd geleased en een bestelauto die in eigendom was. 

Rabobank heeft een pandrecht op de bedrijfsmiddelen. Rabobank Lease heeft 
een pandrecht op de vervoersmiddelen die via haar geleased werden. 
Rabobank heeft een pandrecht op de overwaarde van de vervoersmiddelen die 
via Rabobank Lease werden geleased.

De vrachtwagens en opleggers zijn gestald bij LVS Trucks, welke een beroep 
doet op het retentierecht. Het retentierecht wordt niet erkend. 

13-08-2019 
 1

De vrachtwagens, opleggers en bestelauto zijn getaxeerd en diverse 
gegadigden zijn uitgenodigd om een bod te doen. Er is één bod ontvangen, 
van LVS Trucks. Het bod was voor de pandhouder(s) en de curator acceptabel. 
De drie vrachtwagens, twee opleggers en de bestelauto zijn verkocht aan LVS 
Trucks voor € 110.000,- exclusief btw. LVS Trucks heeft afstand gedaan van 
haar retentierecht.

De leaseauto is opgehaald door de leasemaatschappij en zal door de 
leasemaatschappij verkocht worden.

13-11-2019 
 2

De lease auto is inmiddels  verkocht en de overwaarde is overgemaakt naar de 
boedelrekening. De overwaarde bedraagt € 13.791,18. 

13-02-2020 
 3

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Inventarisatie; correspondentie failliet; correspondentie bank en 
leasemaatschappij; 

13-08-2019 
 1

Correspondentie gegadigden; correspondentie bank; correspondentie koper; 
opstellen activaovereenkomst; correspondentie leasemaatschappij.

13-11-2019 
 2

correspondentie leasemaatschappij. 13-02-2020 
 3



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Ongeveer € 2.000,-

waarborgsom (restant) € 2.752,26 € 275,22

totaal € 2.752,26 € 0,00 € 275,22



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren. 13-08-2019 
 1

Gefailleerde heeft een vordering ingediend in een faillissement van een Duitse 
vennootschap. Er zal nog onderzoek worden gedaan naar de stand van dit 
faillissement en de vraag of er nog een uitkering zal volgen.

13-11-2019 
 2

Gefailleerde heeft in het verleden een waarborgsom voldaan aan UTA van € 
4.000,-. UTA heeft deze waarborgsom terugbetaald, onder verrekening van 
openstaande facturen. Er is € 2.752,26 voldaan op de faillissementsrekening. 
In verband met het pandrecht van de bank op de debiteuren zal een deel 
van dit bedrag worden doorbetaald aan de bank.

Bij de curator van het Duitse faillissement is opgevraagd wat de stand van 
zaken is en of er nog een uitkering in dit faillissement te verwachten valt. Ten 
tijde van het opstellen van dit verslag is daar nog geen reactie op 
ontvangen. 

Voor faillissement heeft gefailleerde een afnemer aansprakelijk gesteld 
vanwege tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst. De curator 
onderzoekt deze vordering en zal de afnemer aanschrijven.

14-05-2020
 4

correspondentie debiteur; bestuderen stukken Duits faillissement; 
bestuderen stukken aansprakelijkstelling.

14-05-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 42.412,41

Toelichting vordering van bank(en) 
Daarnaast heeft Rabobank Lease een vordering ingediend van € 58.689,86.

13-08-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
Rabobank Lease heeft de opbrengst van de geleasete voertuigen in mindering 
gebracht op haar vordering. De restantvordering bedraagt € 3.026,80.

Van Rabobank dient de curator nog een nieuwe berekening van de vordering 
te ontvangen.

13-11-2019 
 2

€ 1.924,39 13-02-2020 
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting vordering van bank(en) 
De Rabobank heeft laten weten dat haar restantvordering  € 1.924,39 
bedraagt. 

Toelichting vordering van bank(en) 
Van het bedrag dat uit hoofde van de waarborgsom van UTA is ontvangen, 
kan de restantvordering van Rabobank worden voldaan. 

14-05-2020
 4

Er is een leasecontract voor een vrachtwagen en voor een oplegger van 
Rabobank Lease. Verder werd er nog een personenauto geleased via een 
Volvo dealer.

13-08-2019 
 1

De personenauto is opgehaald door de leasemaatschappij en zal door de 
leasemaatschappij verkocht worden.

13-11-2019 
 2

De personenauto is verkocht door de leasemaatschappij en de overwaarde is 
aan de boedel betaald. 

13-02-2020 
 3

Rabobank Lease B.V. heeft nog een restantvordering van €  3.026,80. 14-05-2020
 4

Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, op de voorraden en op de 
debiteuren. Rabobank Lease heeft een pandrecht op de via haar geleasete 
vervoersmiddelen. Rabobank heeft een pandrecht op de overwaarde van deze 
via Rabobank Lease geleasede vervoersmiddelen.

13-08-2019 
 1

Rabobank en Rabobank Lease zijn pandhouders (zie beschrijving zekerheden). 13-08-2019 
 1

LVS Trucks heeft een beroep op retentierecht gedaan ten aanzien van de 
vrachtwagens die bij haar gestald zijn. De curator betw ist dat LVS Trucks een 
beroep op retentierecht toekomt.

13-08-2019 
 1

LVS Trucks heeft afstand gedaan van haar beroep op retentierecht. 13-11-2019 
 2

N.v.t. 13-08-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

€ 11.000,00

Toelichting 
Rabobank en Rabobank Lease betalen gezamenlijk een boedelbijdrage van 
10% van de verkoopopbrengst. Dit is 11.000,-.

13-11-2019 
 2

Correspondentie bank; correspondentie LVS. 13-08-2019 
 1

Correspondentie bank; correspondentie LVS. 13-11-2019 
 2

correspondentie bank 13-02-2020 
 3

correspondentie bank. 14-05-2020
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De werkzaamheden van de vennootschap zijn al geruime tijd geleden
gestaakt. Van doorstart is dan ook geen sprake.

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t. 

13-08-2019 
 1

Toelichting 
N.v.t.

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Onderzocht wordt of is voldaan aan de boekhoudplicht. 13-08-2019 
 1

De jaarrekeningen tot en met boekjaar 2018 zijn gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. 

13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

Wordt nog onderzocht. 13-08-2019 
 1

Toelichting 
Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht.

13-08-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht.

13-08-2019 
 1

Het gebruikelijke onderzoek wordt verricht. 13-08-2019 
 1

Studie administratie; 13-08-2019 
 1

studie administratie; studie jaarrekeningen. 13-11-2019 
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
N.v.t. 

13-08-2019 
 1

Toelichting 
Nog niet bekend.

13-02-2020 
 3

Toelichting 
Nog niet bekend. 

13-08-2019 
 1

€ 864,00

Toelichting 
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake vorderingen 
motorrijtuigenbelasting 2019.

13-02-2020 
 3

€ 35.767,36

Toelichting 
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake loonheffingen 2019. 
Ook het UWV heeft een preferente vordering ingediend.

14-05-2020
 4

Toelichting 
Nog niet bekend. 

13-08-2019 
 1

€ 5.025,20

Toelichting 
Het UWV heeft op 10 maart 2020 haar vordering ingediend ter zake 
overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen.

14-05-2020
 4

Toelichting 
Nog niet bekend. 

13-08-2019 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14

Toelichting 
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

13-08-2019 
 1

17 13-11-2019 
 2

€ 191.502,90 13-08-2019 
 1

€ 143.011,00

Toelichting 
De vordering van de Rabobank Lease is gew ijzigd in verband met de verkoop 
van de leaseobjecten.

13-11-2019 
 2

€ 111.296,10

Toelichting 
De vorderingen van de Rabobank en Rabobank Lease zijn aangepast.  Zie ook 
5.1.

13-02-2020 
 3

Nog niet bekend. 13-08-2019 
 1

Aanschrijven crediteuren; plaatsen op de lijst van voorlopig erkende
concurrente crediteuren;

13-08-2019 
 1

correspondentie crediteuren; correspondentie bank. 13-11-2019 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1

N.v.t. 13-08-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De gebruikelijke onderzoeken dienen te worden verricht alvorens een
beslissing kan worden genomen omtrent te nemen vervolgstappen of de
afw ikkeling van het faillissement.

13-08-2019 
 1

Nog niet bekend. 13-08-2019 
 1

13-8-2020 14-05-2020
 4

Opstellen verslag. 13-08-2019 
 1

opstellen verslag; financieel verslag aanvullen. 13-02-2020 
 3

Bijlagen
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