
Algemeen

Gegevens onderneming

Wetering Trade & Services B.V., kantoorhoudende en statutair gevestigd aan de 
Bunschotenweg 134, 3089 KC te Rotterdam.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de onderneming bestaan volgens de Kamer van Koophandel uit een 
groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren alsmede after sales service in 
scheepsdieselmotoren, pompen, dekuitrusting en machinekamerinstallaties. Tevens houdt de 
onderneming zich bezig met de reparatie en het onderhoud van schepen.

Omzetgegevens

2015: € 2.938.854 conform de jaarrekening
2016: € 4.698.198 conform de jaarrekening
2017: € 1.917.729 conform kolommenbalans t/m 11-9-2017

Personeel gemiddeld aantal

Volgens de jaarrekening 2015: 4
Volgens de jaarrekening 2016: 13
Op faillissementsdatum waren er 14 personen in dienst

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

2) € 867,00

Verslagperiode

Van 12 september 2017 tot en met 12 oktober 2017.

2) Van 13 oktober 2017 tot en met 15 januari 2018.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015336:F001

12-09-2017

mr. W.J.  Geurts - de Veld

Curator: mr. P.C.M.  Ouwens

Insolventienummer: F.10/17/421
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Bestede uren in verslagperiode

75 uur en 7 minuten

Bestede uren totaal

75 uren en 7 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Conquest Maritime Beheer Rotterdam B.V. De directie 
wordt gevormd door middellijk bestuurder de heer K.N. de Bruin.

1.2 Winst en verlies

2015: € 98.063 verlies volgens jaarrekening;
2016: € 254.225 verlies volgens jaarrekening;
2017: € 106.598 verlies volgens kolommenbalans.

1.3 Balanstotaal

2015: € 1.055.110 volgens jaarrekening;
2016: € 1.134.944 volgens jaarrekening.

1.4 Lopende procedures

1) Van lopende procedures is op dit moment niets bekend.

1.5 Verzekeringen

1) De verzekeringen worden in kaart gebracht en voor zover mogelijk opgezegd.

1.6 Huur

1) Door Wetering Trade & Services B.V. werd het pand aan de Bunschotenweg 134 te 
Rotterdam gehuurd van Conquest Maritime Beheer Rotterdam B.V. (CMBR). Deze 
vennootschap huurde dit op haar beurt van D. van de Wetering Onshore B.V. De 
huurovereenkomst is door de verhuurder opgezegd.

De inventaris, voorraad en verbruiksmaterialen werden ook gehuurd. Deze huurovereenkomst 
is aangegaan met Multi Solutions for Companies B.V.

Verder werd bedrijfskleding gehuurd. Deze huurovereenkomst is met goedkeuring van de 
rechter-commissaris opgezegd.
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1.7 Oorzaak faillissement

1) Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement in het feit dat de olie en 
maritieme sector in zwaar weer zit. Door een slechte mondiale marktsituatie met als gevolg 
achterblijvende omzet, slecht betalende debiteuren en het niet tijdig mogen ontvangen van 
aanzienlijke commissiegelden kwam de liquiditeit van WTS zwaar onder druk te liggen. Tevens 
zijn er betalingsproblemen ontstaan met één van de grootste vertegenwoordigers van WTS, 
waardoor de cashflow van WTS meer onder druk is komen te staan.

Het bestuur heeft diverse maatregelen genomen om een gezondere financiële situatie te 
creëren. Deze maatregelen hebben echter niet tot een verbetering van de financiële situatie 
geleid, waardoor WTS niet meer in staat was om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De curator doet nader onderzoek naar de opgegeven oorzaken.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens de jaarrekening 13.

2.3 Datum ontslagaanzegging

13 september 2017

2.4 Werkzaamheden

Alle werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

1) Er zijn geen onroerende zaken in eigendom van gefailleerde.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

1) In het pand zijn diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, zoals kantoormeubilair, machines en 
gereedschappen. Verschillende partijen pretenderen rechten geldend te kunnen maken en de 
curator onderzoekt één en ander. Eén partij stelt een groot deel van de goederen te hebben 
verhuurd, één partij stelt pandrechten te hebben op de goederen, de curator van D. van de 
Wetering B.V. stelt dat er nog een aantal eigendommen van zijn curanda in de bedrijfsruimte 
aanwezig zijn en er zijn nog een aantal derden die enkele goederen hadden opgeslagen in de 
bedrijfsruimte. De curator heeft getracht om tot praktische afspraken te komen met de 
verschillende partijen, maar daarvoor was onvoldoende draagvlak. Inmiddels is door veel 
partijen is beroep ingesteld bij de directeur van de belastingdienst. 

2) De beperkte bedrijfsmiddelen die tot de boedel behoorden zijn in overleg met de 
belastingdienst, pandhouder en na goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht. 
De koper heeft daarbij tevens afgerekend met de pandhouder en werd een regeling 
getroffen met de belastingdienst.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

1) Nog geen.

2) € 1.250,00

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

1) Nog geen.

2) € 625,00

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

1) Uit de administratie blijkt dat er sprake is van fiscale schulden. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

1)
- Overleg met de fiscus inzake de verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen;
- Afwikkeling met pandhouder.

2)
- Geen werkzaamheden meer voorzien. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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1) In het pand is voorraad aanwezig van bedrijfsmaterialen. Door enkele partijen is aanspraak 
gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Op de voorraden is een pandrecht gevestigd door een 
geldverstrekker. De curator treedt in overleg met de pandhouder inzake de afwikkeling van het 
pandrecht.

2) De curator heeft de eigendomsvoorbehouden afgewikkeld. 
De curator is bekend geworden met lopende opdrachten uit agentuurovereenkomsten. 
Gefailleerde heeft als agent recht op vergoedingen voor koopovereenkomsten die 
gedurende thans nog lopende projecten tot stand zullen komen. Thans richt de 
discussie zich vooral op de vraag of deze vergoedingen verpand zijn of niet. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

1) Nog geen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

1) Nog geen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

1) 
- overleg met pandhouder;
- onderzoek naar status onderhanden werk.

2)
- Afwikkeling agenturen. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

1) Op de bankrekening is sprake van een positief saldo. De vorderingen op debiteuren zijn 
verpand en de curator onderzoekt welke bedragen de pandhouder toekomen.

2) Met betrekking tot de afwikkeling van het eigendomsvoorbehoud zijn 
boedelbijdragen ontvangen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

1) Nog geen.

2) € 242,00

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

1)
- Afwikkeling banksaldo;
- Nader onderzoek van de administratie.
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2) 
- de discussie met de pandhouder is nog niet afgewikkeld en zal ook komende periode 
worden voortgezet. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

1) Volgens de kolommenbalans bedroeg het saldo aan openstaande vorderingen op 
debiteuren € 270.653,06 op faillissementsdatum. Op de debiteurenvorderingen is (voor zover 
de curator thans kan beoordelen) een geldig pandrecht gevestigd.
Voorts heeft gefailleerde nog (toekomstige) aanspraken op provisies uit lopende 
agentuurovereenkomsten. De curator voert overleg met de pandhouder over het incasso van 
deze vorderingen. 

2) De curator is nog in overleg met de pandhouder over de incasso van de vorderingen 
uit lopende agentuurovereenkomsten.

4.2 Opbrengst

1) Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

1) Nog niet bekend.

4.4 Werkzaamheden

1)
- Overleg met pandhouder inzake de incasso van debiteurenvorderingen.

2) Idem.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1) Tot heden geen. 

5.2 Leasecontracten

1) Enkele kopieerapparaten zouden worden geleased. De curator heeft de lessor in kennis 
gesteld van het bodembeslag en wacht de uitkomst verder af. 

2) De lease-overeenkomst van de kopieerapparaten staat op naam van Conquest 
Maritime Beheer Rotterdam B.V. en zal daar verder worden afgehandeld.
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5.3 Beschrijving zekerheden

1) Ten behoeve van verstrekte geldleningen door D. van de Wetering Holding B.V. is 
pandrecht gevestigd op de vorderingen op debiteuren en op de bedrijfsinventaris en 
bedrijfsvoorraden.

5.4 Separatistenpositie

1) Zie bij 5.3.

5.5 Boedelbijdragen

1) Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

1) Een aantal schuldeisers heeft zich gemeld bij de curator met een eigendomsvoorbehoud. 
De curator zal de eigendomsvoorbehouden (indien gelet op het bodembeslag mogelijk) 
afwikkelen. 

2) Van diverse schuldeisers is het eigendomsvoorbehoud afgewikkeld. Hiervoor is een 
boedelbijdrage ontvangen. Zie bij punt 3.16.

5.7 Retentierechten

1) Tot heden geen. 

5.8 Reclamerechten

1) Tot heden geen. 

5.9 Werkzaamheden

1)
- Afwikkeling eigendomsvoorbehouden;

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

1) Voortzetting van de exploitatie is niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
1) n.v.t.
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

1) Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

1) De curator heeft een informatiememorandum verspreid onder mogelijk gegadigden en 
onderzoekt of tot een beperkte doorstart gekomen kan worden. 

2) De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht en met enkele 
gegadigden overleggen gevoerd. Helaas bleek een doorstart niet mogelijk omdat de 
daarvoor belangrijke medewerking door een Japanse opdrachtgever niet werd verleend.

6.5 Doorstart: Verantwoording

1) Nog niet bekend.

2) n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

1) Nog niet bekend.

2) n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

1) Nog niet bekend.

2) n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

2) Geen werkzaamheden meer te verwachten.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) In onderzoek.

2) Met het onderzoek wordt de komende verslagperiode aangevangen.
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7.2 Depot jaarrekeningen

1) De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd, hoewel de jaarrekening 2015 niet 
binnen 8 dagen na vaststelling is gedeponeerd. De jaarrekeningen 2012 t/m 2014 zijn te laat 
gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

1) n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

1) Voor zover deze niet zou zijn volgestort is deze vordering gezien de oprichtingsdatum van 
de vennootschap (2003) verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1) In onderzoek.

2) Met het onderzoek wordt de komende verslagperiode aangevangen.

7.6 Paulianeus handelen

1) In onderzoek.

2) Met het onderzoek wordt de komende verslagperiode aangevangen.

7.7 Werkzaamheden

1) In de komende periode zal het rechtsmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. De 
digitale administratie is daartoe veilig gesteld.

2) Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

1) P.M.

2) € 666,64. Dit betreft een huurvordering m.b.t. de verhuur van bedrijfskleding en een 
ontvangen bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering van een ex-werknemer.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

1) P.M.
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8.3 Pref. vord. van het UWV

1) P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren

1) P.M.

2) € 3.267,42

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1) 21

2) 35

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1) € 428.697,76

2) € 576.043,38

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

1) Verdere inventarisatie van de schuldenpositie.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

1) n.v.t.

9.2 Aard procedures

1) n.v.t.

9.3 Stand procedures

1) n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

1) Geen.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

1) Nog niet te overzien.

10.2 Plan van aanpak

1)
- Afwikkeling eigendomsvoorbehoud crediteuren;
- Overleg met pandhouder inzake verkoop activa en incasso debiteuren;
- Overleg met fiscus inzake verkoop activa;
- Verdere inventarisatie m.b.t. eventuele verkoop bedrijfsonderdelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

2)
- Overleg met pandhouder inzake incasso debiteuren / agenturen;
- Afwikkeling agentuurovereenkomsten
- Rechtmatigheidsonderzoek.

10.3 Indiening volgend verslag

1) Binnen drie maanden na heden.

2) Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

1) Zie bij Plan van aanpak.
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