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Algemene gegevens
Naam onderneming
VDS Constructions B.V.

08-10-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

08-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Staal- en machinebouw

08-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar
2017

Omzet

Winst en verlies
€ 2.882.744,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
2017: verlies € 2.882.744
2018 eerste half jaar: verlies € 1.809.866

08-10-2018
1

Toelichting
VDS Constructions B.V. had als belangrijkste activiteit het uitlenen van
personeel aan VDS Staal- en Machinebouw B.V..
VDS Staal- en Machinebouw houdt zich bezig met de constructie van stalen
constructies voor de offshore en civiele markt. VDS heeft drie vestigingen te
w eten de hoofdvestiging op industrieterrein Vlissingen-oost, en tw ee
nevenvestigingen te Rotterdam en de Eemshaven.
De directie heeft aangegeven dat de oorzaak van de liquiditeitsproblemen is
gelegen in aanzienlijke overschrijdingen van de gecalculeerde uren voor een
aantal projecten. Dit heeft geleid tot een groot aantal verlieslatende projecten
w aarbij in 2017 een geconsolideerd verlies is geleden van € 2.882.744 en het
eerste half jaar van 2018 een verlies van € 1.809.866.
Op 11 september is surseance van betaling verleend aan drie
vennootschappen van de VDS Groep. Gegeven de aangetroffen situatie is aan
de directie gelegenheid geboden om tot uiterlijk 30 september 2018 een
oplossing te vinden voor het liquiditeitstekort door het aantrekken van een
financieel participant, dan w el overdracht van de aandelen op holdingniveau.
De directie heeft daartoe samengew erkt met een extern adviesbureau.
Meerdere partijen w aren reeds vóór surseance benaderd en contact en
overleg is na surseance geïntensiveerd. Helaas heeft dit niet ertoe geleid dat
uiterlijk 30 september jl. een deugdelijke basis is gelegd ter opheffing van de
liquiditeitsproblematiek. Als gevolg daarvan heeft ondergetekende in
hoedanigheid van bew indvoerder de rechtbank doen laten w eten geen grond
te zien de surseances voort te zetten. Aan de rechtbank is verzocht het
faillissement uit te spreken. Het faillissement is vervolgens uitgesproken op
maandag 1 oktober 2018.
Voor het overige w ordt mede verw ezen naar het verslag in zake VDS Staal- en
Machinebouw .

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

08-10-2018
1

Boedelsaldo
Toelichting

08-10-2018
1

nog onbekend

€ 0,00

02-01-2019
2

Verslagperiode
van
11-9-2018

08-10-2018
1

t/m
5-10-2018
van
6-10-2018

02-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

04-04-2019
3

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

01-07-2019
4

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

27-09-2019
5

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

27-03-2020
6

t/m
26-3-2020
van
27-3-2020

24-09-2020
7

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

22-03-2021
8

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

06-09-2021
9

t/m
5-9-2021
van
6-9-2021

03-03-2022
10

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

19-09-2022
11

t/m
18-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

4 uur 0 min

2

2 uur 36 min

3

0 uur 54 min

4

1 uur 9 min

5

0 uur 54 min

6

0 uur 18 min

7

0 uur 24 min

8

1 uur 0 min

9

0 uur 24 min

10

0 uur 24 min

11

0 uur 48 min

totaal

12 uur 51 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren surseance : 1,20 uur
Bestede uren faillissement : 2,80 uur

08-10-2018
1

Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
bew indvoerder ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de
aard en de stand van het onderzoek door de bew indvoerder gedaan zodat de
bew indvoerder niet voor de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In
die zin is een boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke
bevindingen die na verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden
bijgesteld. Derhalve kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag
w orden ontleend jegens de bew indvoerder.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.
Aanvullende opmerkingen d.d. 31 december 2018:
De onderhavige boedel heeft nauw elijks een eigen betekenis afgezien van
afdoening van arbeidsverhoudingen. Verw ezen w ordt naar het verslag inzake
VDS Staal- en Machinebouw B.V., F.02/18/271.

02-01-2019
2

Aanvullende opmerkingen derde verslag 04-04-2019:
Deze boedel hangt samen met de boedel van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
en kent geen zelfstandige betekenis. De afw ikkeling van deze boedel is
afhankelijk van de afw ikkeling van de boedel voornoemd. Er zijn geen verdere
mutaties van betekenis voor nu.

04-04-2019
3

Aanvullende opmerking 4de verslag d.d. 1 juli 2019:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en w acht op afw ikkeling van het
hoofddossier van VDS Staal en Machinebouw B.V. (F.02/18.271).

01-07-2019
4

Aanvullende opmerking 5de verslag d.d. 27 september 2019:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en w acht op afw ikkeling van het
hoofddossier van VDS Staal en Machinebouw B.V. (F.02/18.271).

27-09-2019
5

Aanvullende opmerking 6de verslag d.d. 27 maart 2020:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

27-03-2020
6

Aanvullende opmerking 7de verslag d.d. 23 september 2020:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

24-09-2020
7

Aanvullende opmerking 8ste verslag d.d. 22 maart 2021:
In deze boedel is -op de schuldeisers na- de situatie ongew ijzigd en
afw ikkeling w ordt aangehouden in afw achting van de afw ikkeling van VDS
Staal- en Machinebouw B.V. (F.02/18/271).

22-03-2021
8

Aanvullende opmerking 9de verslag d.d. 6 september 2021:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

06-09-2021
9

Bestede uren surseance : 1,20 uur
Bestede uren faillissement : 11,05 uur
Totaal aantal bestede uren : 12,25 uur

03-03-2022
10

Bestede uren verslagperiode : 0,80 uur

19-09-2022
11

Bestede uren surseance : 1,20 uur
Bestede uren faillissement : 11,85 uur
Totaal aantal bestede uren : 13,05 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is R+M Holding B.V. Bestuurders
van R+M Holding B.V. zijn R-Vision B.V. en de heer P. W illemsen.
Aandeelhouders van R+M Holding B.V. zijn Rapar B.V. en R-Vision B.V..
Enig aandeelhouder en bestuurder van R-Vision B.V. is de heer R.M. van der
Loos.

1.2 Lopende procedures

08-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

08-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen (AVB/Ongevallen) zijn betaald tot en met 31 december 2018.

08-10-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfslocatie w ordt gehuurd van R+M Holding B.V.. Er w ordt ook een
bedrijfshal gehuurd in Rotterdam te w eten aan de Doklaan nummer 22.

08-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
VDS Constructions B.V. had als belangrijkste activiteit het uitlenen van
personeel aan VDS Staal- en Machinebouw B.V..
VDS Staal- en Machinebouw houdt zich bezig met de constructie van stalen
constructies voor de offshore en civiele markt. VDS heeft drie vestigingen te
w eten de hoofdvestiging op industrieterrein Vlissingen-oost, en tw ee
nevenvestigingen te Rotterdam en de Eemshaven.
De directie heeft aangegeven dat de oorzaak van de liquiditeitsproblemen is
gelegen in aanzienlijke overschrijdingen van de gecalculeerde uren voor een
aantal projecten. Dit heeft geleid tot een groot aantal verlieslatende projecten
w aarbij in 2017 een geconsolideerd verlies is geleden van € 2.882.744 en het
eerste half jaar van 2018 een verlies van € 1.809.866.
Op 11 september is surseance van betaling verleend aan drie
vennootschappen van de VDS Groep. Gegeven de aangetroffen situatie is aan
de directie gelegenheid geboden om tot uiterlijk 30 september 2018 een
oplossing te vinden voor het liquiditeitstekort door het aantrekken van een
financieel participant, dan w el overdracht van de aandelen op holdingniveau.
De directie heeft daartoe samengew erkt met een extern adviesbureau.
Meerdere partijen w aren reeds vóór surseance benaderd en contact en
overleg is na surseance geïntensiveerd. Helaas heeft dit niet ertoe geleid dat
uiterlijk 30 september jl. een deugdelijke basis is gelegd ter opheffing van de
liquiditeitsproblematiek. Als gevolg daarvan heeft ondergetekende in
hoedanigheid van bew indvoerder de rechtbank doen laten w eten geen grond
te zien de surseances voort te zetten. Aan de rechtbank is verzocht het
faillissement uit te spreken. Het faillissement is vervolgens uitgesproken op
maandag 1 oktober 2018.
Voor het overige w ordt mede verw ezen naar het verslag in zake VDS Staal- en
Machinebouw

08-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

08-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

08-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-10-2018

16

Teven is het ontslagvoornemen toegezonden aan de vakbonden,
FNV, CNV en de RMU.

totaal

16

2.4 Werkzaamheden personeel
Met de afdeling HRM is voorw erk verricht om de collectieve intake van het UW V
voor te bereiden. De collectieve intake kon in verband met de surseance snel
(onder voorbehoud) w orden ingepland en heeft plaatsgevonden op 2 oktober
2018.

08-10-2018
1

Aanvullende bemerkingen d.d. 31 december 2018:
Al het personeel is afgew ikkeld w at ontslagprocedure betreft.

02-01-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Zie toelichting
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaken w erden gehuurd door VDS Staal- en Machinebouw BV, er
zijn geen onroerende zaken aangetroffen die in eigendom w aren van failliet

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

08-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

08-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit transportmiddelen, lasapparatuur, standaard
inrichting van fabriekshallen en kantoorinventaris, naar is meegedeeld in
eigendom van VDS Staal- en Machinebouw B.V..

08-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

08-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

08-10-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
niet van toepassing

08-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld

08-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting debiteuren
De vennootschap leent personeel uit aan VDS Staal- en Machinebouw B.V. en
daardoor zijn er intercompany vorderingen. De omvang moet nog w orden
onderzocht.

08-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanvullende bemerkingen d.d. 31 december 2018:
De intercompany-verhoudingen vergen nog onderzoek

02-01-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.000.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een concernfinanciering. Verw ezen w ordt naar het verslag
van VDS Staal- en Machinebouw B.V..

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing

08-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen, afgehandeld

08-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing

08-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

08-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
in nader onderzoek

08-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
in nader onderzoek

08-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
in nader onderzoek

08-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in nader onderzoek

08-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Aanvullende bemerkingen d.d. 31 december 2018:
In de komende periode zal een andere beoordeling volgen en een oorzakenonderzoek w orden gedaan.

02-01-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
betreft salaris curator/bew indvoerder en UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-10-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 109.000,00

02-01-2019
2

Toelichting
Aanvullende bemerkingen d.d. 31 december 2018:
De Belastingdienst heeft tot nu aan preferente vorderingen ingediend een
totaalbedrag van € 109.000,--.

€ 108.277,00

22-03-2021
8

Toelichting
Aanvullende opmerking 8ste verslag d.d. 22 maart 2021:
De Belastingdienst heeft een w ijziging aangebracht en aan preferente
vorderingen ingediend een totaalbedrag van € 108.277,--.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

08-10-2018
1

Toelichting
Dit blijkt uit de huidige administratie van de failliet.

3

04-04-2019
3

Toelichting
Aanvullende opmerkingen derde verslag 04-04-2019:
Drie concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.265,00

08-10-2018
1

Toelichting
Dit blijkt uit de huidige administratie van de failliet.

€ 2.330,82
Toelichting
Aanvullende opmerkingen derde verslag 04-04-2019:
De drie concurrente schuldeisers hebben voor een totaalbedrag ad € 2.330,82
hun vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

04-04-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vaststellen van de positie van deze vennootschap in het concern en
vaststellen w elke onderlinge verhoudingen zijn. De kernactiviteiten zitten in
VDS Staal- en Machinebouw B.V..

08-10-2018
1

Aanvullende bemerkingen d.d. 31 december 2018:
Er zal in de komende periode gekomen w orden tot een afronding van
afgemaakte w erken, afstemming inning intercompany-debiteuren en aanvang
oorzaken-onderzoek.

02-01-2019
2

Aanvullende opmerkingen derde verslag 04-04-2019:
Deze boedel hangt samen met de boedel van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
en kent geen zelfstandige betekenis. De afw ikkeling van deze boedel is
afhankelijk van de afw ikkeling van de boedel voornoemd. Er zijn geen verdere
mutaties van betekenis voor nu.

04-04-2019
3

Aanvullende opmerking 4de verslag d.d. 1 juli 2019:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en w acht op afw ikkeling van het
hoofddossier van VDS Staal en Machinebouw B.V. (F.02/18.271).

01-07-2019
4

Aanvullende opmerking 5de verslag d.d. 27-9-2019:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en w acht op afw ikkeling van het
hoofddossier van VDS Staal en Machinebouw B.V. (F.02/18.271).

27-09-2019
5

Aanvullende opmerking 6de verslag d.d. 27 maart 2020:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

27-03-2020
6

Aanvullende opmerking 7de verslag d.d. 23 september 2020:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

24-09-2020
7

Aanvullende opmerking 8ste verslag d.d. 22 maart 2021:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

22-03-2021
8

Aanvullende opmerking 9de verslag d.d. 6 september 2021:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

06-09-2021
9

Aanvullende opmerking 10de verslag d.d. 3 maart 2022:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden in
afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

03-03-2022
10

Aanvullende opmerking 11de verslag d.d. 19-09-2022:
In deze boedel is de situatie ongew ijzigd en afw ikkeling w ordt aangehouden
in afw achting van de afw ikkeling van VDS Staal- en Machinebouw B.V.
(F.02/18/271).

19-09-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

08-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

19-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:

27-03-2020
6

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
lijst van schuldvorderingen
Bijlagen: - tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
N.B. de lijst van schuldvorderingen is reeds bij het zesde verslag ingediend

24-09-2020
7

Bijlagen:

22-03-2021
8

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
lijst van schuldvorderingen
Bijlagen:

06-09-2021
9

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het achtste verslag ingediend
Bijlagen:

03-03-2022
10

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het achtste verslag ingediend
Bijlagen: - tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het achtste verslag ingediend

Bijlagen
Bijlagen

19-09-2022
11

