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Algemene gegevens
Naam onderneming
DCS Delta Coastal Services B.V.

16-12-2021
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

16-12-2021
1

Activiteiten onderneming
Verzorgen standsuppleties en tender services

16-12-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 6.307.000,00

Winst en verlies
€ -2.069.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 14.059.000,00

Toelichting financiële gegevens
Dit betreffen de geconsolideerde cijfers van:

16-12-2021
1

DCS HOLDING B.V.
DCS DELTA COASTAL SERVICES B.V.
DCS EQUIPMENT B.V.
DCS MARITIME B.V.
MARITIME SUPPORT VLISSINGEN B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-12-2021
1

Toelichting
Zie paragraaf 2, Personeel

Boedelsaldo
€ 122.616,05

16-12-2021
1

€ 54.997,97

16-03-2022
2

€ 148.380,68

15-06-2022
3

Verslagperiode
van
9-11-2021

16-12-2021
1

t/m
7-12-2021
van
8-12-2021

16-03-2022
2

t/m
11-3-2022
van
12-3-2022
t/m
10-6-2022

Bestede uren

15-06-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

150 uur 18 min

2

130 uur 42 min

3

65 uur 54 min

totaal

346 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator 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
curator.
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.

16-12-2021
1

Bestede uren verslagperiode VLDW : 54,80 uur
Bestede uren verslagperiode Van Boven : 75,90 uur

16-03-2022
2

Bestede uren vanaf faill. datum VLDW : 123,30 uur
Bestede uren vanaf faill. datum Van Boven : 157,80 uur
Totaal bestede uren vanaf faill. datum : 281,10 uur
Bestede uren verslagperiode VLDW : 38,55 uur
Bestede uren verslagperiode Van Boven : 17,80 uur

15-06-2022
3

Bestede uren vanaf faill. datum VLDW : 167,65 uur
Bestede uren vanaf faill. datum Van Boven : 175,60 uur
Totaal bestede uren vanaf faill. datum : 343,25 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van DCS Coastal Services B.V., DCS
Equipment B.V., DCS Maritime B.V. en Maritime Support Vlissingen B.V. is DCS
Holding B.V. Enig aandeelhouder van DCS Holding B.V. is Quip Group B.V. en
w el sedert 25 mei 2021. Bestuurders van DCS Holding B.V. zijn Pangu
Management & Consultancy B.V. en Corvus Management & Consultancy B.V.

1.2 Lopende procedures

16-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn een aantal lopende procedures te w eten tw ee bodemprocedures en
een hoger beroepsprocedure die gevoerd w orden met een debiteur van DCS
Delta Coastal Services (Rohde Nielsen) en een procedure tussen DCS Delta
Coastal Services en een crediteur (Herstaco) w aarbij door failliet tevens een
vordering in reconventie is ingesteld.

16-12-2021
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Zie verder paragraaf 9. Procedures

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn betaald tot en met oktober 2021.

16-12-2021
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte te Vlissingen w erd gehuurd door dochtervennootschap
Maritime Support Vlissingen B.V. De huurovereenkomst w as reeds voor datum
faillissement opgezegd door de verhuurder.

16-12-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
DCS Holding B.V. is de moedervennootschap van de ondernemingen DCS Delta
Coastal Services B.V., DCS Equipment B.V., Maritime Support Vlissingen B.V.,
DCS Staffing B.V. en DCS Maritime B.V. Op DCS Staffing na zijn ook alle andere
vennootschappen failliet verklaard.
De DCS Groep hield zich bezig met het verzorgen van zow el natte als droge
support voor bagger- en grondverzetsw erkzaamheden. In het verleden zijn
bijvoorbeeld w erkzaamheden verricht bij strandsuppleties. Daarnaast houdt
DCS zich bezig met tender services.
De DCS vennootschappen hebben (geconsolideerd) over de jaren 2017 en
2018 een beperkt positief netto resultaat behaald van respectievelijk € 0,22
miljoen en € 0,24 miljoen.
Sinds het begin van het boekjaar 2019 is sprake van een forse verliezen.
Volgens opgave van de (voormalig) bestuurders namen in de jaren 2017 en
2018 de operationele kosten aanzienlijk toe vanw ege onder andere de
aanschaf van een zestal schepen (inclusief het aannemen van personeel die
de schepen diende te bemannen) en het leasen van materieel. Van het
grootste schip heeft DCS geen gebruik kunnen maken omdat het schip volgens
het bestuur een noodzakelijke moderniseringsverbouw ing moest ondergaan
om een bredere inzet mogelijk te maken. Dit schip heeft (veel) langer op een
scheepsw erf gelegen dan verw acht (het ligt er nog steeds). DCS had naar
eigen zeggen echter w el reeds projecten aangenomen w aar het bew uste
schip voor nodig w as. Om de voor deze projecten noodzakelijke
w erkzaamheden te verrichten moest volgens het bestuur een soortgelijk schip
w orden gehuurd w at tot een aanzienlijke stijging in de kosten heeft geleid.
Verder zou er onvoldoende inzicht zijn gew eest in voor- en nacalculatie en zou
sprake zijn gew eest van slecht renderende projecten. De omzet steeg niet
mee ten opzichte van de toegenomen kosten en bleef zelfs nagenoeg gelijk
met de omzet van 2018.

16-12-2021
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De financiële situatie w as uiteindelijk zodanig dat een herstructurering
noodzakelijk w as. De groep heeft op 11 februari 2021 een startverklaring ex
artikel 370 lid 3 gedeponeerd bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant
w aarmee zij heeft verklaart een onderhands akkoord aan de crediteuren voor
te bereiden.
Bij beschikking van 16 maart 2021 is een afkoelingsperiode afgekondigd en is
een observator benoemd. De afkoelingsperiode is verlengd gew eest en er is
ook een stemmingsprocedure gevoerd.
Het homologatieverzoek is echter kort voor de geplande zitting ingetrokken
omdat er uiteindelijk geen overeenstemming w erd bereikt met de grootste
crediteur zodat de rechtbank zich niet meer heeft uitgelaten over het
homologatieverzoek.
Uiteindelijk is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.
Bovenvermelde informatie is gebaseerd op van het huidige en voormalig
bestuur verstrekte informatie. De curatoren zullen nog een zelfstandig
onderzoek doen.
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
DCS Staffing is op 21 december 2021 failliet verklaard.

15-06-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-12-2021
1

Toelichting
De Groep betrok haar personeel eerst via DCS Crew ing B.V. en na het
faillissement van die vennootschap (per 20 juli 2021) via DCS Staffing B.V. DCS
Staffing is nog niet failliet verklaard maar dit faillissement zou nog
aangevraagd gaan w orden.

15-06-2022
3

Toelichting
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
DCS Staffing is op 21 december 2021 failliet verklaard.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-12-2021
1

Toelichting
niet van toepassing

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
geen, afgehandeld

16-12-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet had geen onroerende zaken in
eigendom
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

16-12-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

zie toelichting

€ 105.165,00

€ 5.000,00

totaal

€ 105.165,00

€ 5.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris, Verkoopopbrengst: € 5.000,00
Gereedschappen en bedrijfsmiddelen tw ee lopende projecten,
Verkoopopbrengst: € 11.000,00
Verhuur tw ee lichtmasten, Verkoopopbrengst: € 1.815,00
De overige bedrijfsmiddelen bestaan met name uit gereedschappen,
inventaris, pontons en voorraden zijn nog niet verkocht.
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Curatoren hebben medew erking verleend aan onderhandse verkoop van de
schepen tegen een boedelbijdrage betaald door de koper van € 35.000,-- te
verhogen met BTW ofw el € 42.350,-- inclusief BTW en een boedelbijdrage van
€ 5.000,-- exclusief BTW van de zekerheidsgerechtigden.
Verder is voorraad en inventaris verkocht voor een bedrag van € 45.000,-exclusief BTW .

16-12-2021
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15-06-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een aanzienlijke vordering die onder het bodemvoorrecht valt.

16-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoopinspanningen. Verkocht dient nog te w orden de bedrijfsmiddelen en
voorraden zoals aanw ezig in de loods te Vlissingen en de buitenruimte van het
bedrijfsperceel alsmede de vervoersmiddelen.

16-12-2021
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Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Curatoren zijn doende met de verkoop van de schepen en de nog aanw ezige
voorraad, vervoersmiddelen en bedrijfsinventaris in Vlissingen. Er is principeovereenstemming over de verkoopvoorw aarden maar de verkoop dient nog
geformaliseerd te w orden en afgestemd met de zekerheidsgerechtigden en
degenen die een voorrecht pretenderen te hebben.

16-03-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as op de projectlocaties slechts sprake van een zeer beperkte voorraad

16-12-2021
1

Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Zie § 3.3

15-06-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Curatoren zijn doende met de verkoop van de schepen en de nog aanw ezige
voorraad, vervoersmiddelen en bedrijfsinventaris in Vlissingen. Er is principeovereenstemming over de verkoopvoorw aarden maar de verkoop dient nog
geformaliseerd te w orden en afgestemd met de zekerheidsgerechtigden en
degenen die een voorrecht pretenderen te hebben.

16-03-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 18.175,20

totaal

€ 18.175,20

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill bestaande uit IE-rechten van de failliete vennootschappen,
w aaronder handelsnamen, merkrechten, logo’s, domeinnamen, klanten
bestand etc.

16-12-2021
1

Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Van de Belastingdienst is een restitutie ontvangen van € 3.175,20.

16-03-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Van andere activa is niet gebleken

16-12-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

zie toelichting

€ 2.124.324,73

€ 56.719,25

totaal

€ 2.124.324,73

€ 56.719,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De boedelbijdrage is 10%.
Blijkens de administratie is sprake van een openstand van € 2.124.324,73 aan
debiteuren inzake DCS Coastal Services B.V.. Er zou echter sprake zijn van
aanzienlijke betw istingen. Curatoren hebben dit in onderzoek.
Reeds in het W HOA traject is aangegeven dat het merendeel van de
vorderingen op de debiteuren dubieus zou zijn.

16-12-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aanschrijven van de debiteuren en overleg met de zekerheidsgerechtigde,
overleg met de advocaat van een grote debiteur.

16-12-2021
1

Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Er is een incassoprocedure aanhangig bij de rechtbank Zeeland-W est-Brabant
met een van de debiteuren.

16-03-2022
2

Derde verslag d.d. 15-06-2022:
In de procedure tegen de debiteur vorderde DCS Coastal Services B.V. een
bedrag in hoofdsom van € 1.161.757,12. De curatoren hebben in overleg met
de pandhouder de dagvaarding aangebracht. Bij conclusie van antw oord van
11 mei 2022 heeft de w ederpartij geconcludeerd tot afw ijzing van alle
vorderingen, verw eer gevoerd en een voorw aardelijke reconventionele
vordering ingediend. Op 21 november 2022 is een comparitie van partijen
ingepland in de incassoprocedure.

15-06-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 532.836,56 + pm
ACC Fund IV heeft een vordering ingediend van € 8,7 miljoen
Beequip heeft een vordering ingediend van € 1.005.393,43 in het
faillissement van DCS Delta Coastal Services en een bedrag van €
5.360.520,60 in DCS Maritime B.V.
FundiQ Mezzanine heeft een vordering ingediend, thans € 750.811,55

16-12-2021
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5.2 Leasecontracten
DCS heeft verschillende leasecontracten afgesloten voor vervoersmiddelen en
w erkmaterieel. Curatoren zijn doende met inventarisatie.

16-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft pandrecht vorderingen, transportmiddelen en voorraden.

16-12-2021
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Beequip heeft eerste hypotheekrecht op de schepen Explorer, DCS Adventurer,
DCS Merlin, DCS Verifier, DCS W arrior en DCS Discovery.
ACC Fund IV heeft een tw eede hypotheekrecht op de schepen Explorer, DCS
Adventurer, DCS Merlin, DCS Verifier, DCS W arrior en DCS Discovery en een
eerste recht van hypotheek op (het w rak van) de DCS Eagle.
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
De schepen zijn verkocht voor een bedrag ad € 5.280.000,-- k.k., w aarbij de
koopsom toekw am aan de hypotheekhouders. Er is (naast de boedelbijdrage
van koper) een boedelbijdrage betaald door de zekerheidsgerechtigden van
€ 6.050,-- inclusief BTW .

15-06-2022
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5.4 Separatistenpositie
De Rabobank heeft pandrecht vorderingen, transportmiddelen en voorraden

16-12-2021
1

Beequip heeft eerste hypotheekrecht op de schepen Explorer, DCS Adventurer,
DCS Merlin, DCS Verifier, DCS W arrior en DCS Discovery
ACC Fund IV heeft een tw eede hypotheekrecht op de schepen Explorer, DCS
Adventurer, DCS Merlin, DCS Verifier, DCS W arrior en DCS Discovery en een
eerste recht van hypotheek op (het w rak van) de DCS Eagle
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Curatoren dienen nog tot een tussentijdse afrekening te komen met de bank
ter zake de opbrengst van voorraad en debiteurenvorderingen.

15-06-2022
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek

16-12-2021
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Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Koper van de schepen heeft afspraken gemaakt met de retentor.

15-06-2022
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5.6 Retentierechten
Een van de schepen van DCS ligt op een w erf te Den Oever. Terzake de
uitgevoerde w erkzaamheden is sprake van het uitoefenen van een
retentierecht.

16-12-2021
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Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Ook een w erf in Hendrik Ido Ambacht maakt aanspraak op een retentierecht
vanw ege uitgevoerde w erkzaamheden en kadegelden.

16-03-2022
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
In onderzoek

16-12-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-12-2021
1

Met deze zekerheidsgerechtigden zijn reeds afspraken gemaakt over
boedelbijdragen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, beoordelen zekerheidsrechten en incassow erkzaamheden.

16-12-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Curatoren hebben de onderneming niet voortgezet.

16-12-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

16-12-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

16-12-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekening die is gedeponeerd heeft betrekking op het boekjaar
2019.

16-12-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

16-12-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00.

16-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-12-2021
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-12-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie

16-12-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-12-2021
1

Salaris curator

€ 22.351,39

16-03-2022
2

Toelichting
Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Een tw eetal boedelvorderingen zijn ingediend voor een totaalbedrag van €
22.351,39.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 288.790,17

16-12-2021
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van
€ 288.790,17.

€ 921.284,17

16-03-2022
2

Toelichting
Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 921.284,17.

€ 922.620,17

15-06-2022
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Toelichting
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 922.620,17.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-12-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

16-12-2021
1

Toelichting
Volgens de administratie zijn er 285 schuldeisers. Tot nu toe hebben 39
schuldeisers hun vordering ingediend.

107

16-03-2022
2

Toelichting
Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
Tot op heden hebben 107 schuldeisers hun vordering ingediend.

118

15-06-2022
3

Toelichting
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Tot op heden hebben 118 schuldeisers hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.565.727,18

16-12-2021
1

Toelichting
Blijkens de administratie een bedrag van € 5.778.112,--. Thans ingediend een
totaalbedrag van € 2.565.727,18. Dit betreft met name een vordering van
Fundiq die vanw ege hoofdelijkheid haar vordering van € 750.811,-- bij elke
vennootschap heeft ingediend en die niet w as opgenomen in de
crediteurenadministratie.

€ 6.091.353,84

16-03-2022
2

Toelichting
Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
De 107 schuldeisers hebben in totaal voor € 6.091.353,84 aan vorderingen
ingediend, inclusief BTW en kosten.

€ 6.116.598,97

15-06-2022
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Toelichting
Derde verslag d.d. 15-06-2022:
De 118 schuldeisers hebben in totaal voor € 6.116.598,97 aan vorderingen
ingediend, inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

16-12-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

16-12-2021
1

Derde verslag d.d. 15-06-2022:
In het vierde verslag zullen curatoren komen tot gecombineerde
verslaglegging met betrekking tot de lijsten van schuldvorderingen van alle
DCS-faillissementen.
Separaat zullen de lijsten van DCS Maritime B.V., Maritime Support Vlissingen
B.V en DCS Staffing B.V. w orden geüpload.

15-06-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Rohde Nielsen en Herstaco.

16-12-2021
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9.2 Aard procedures
Incassoprocedures

16-12-2021
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9.3 Stand procedures
Geschorst in verband met het faillissement.

16-12-2021
1

Tw eede verslag d.d. 16-03-2022:
De incassoprocedure tegen Rohde Nielsen is aangebracht en staat nu voor
conclusie van antw oord namens Rohde Nielsen.

16-03-2022
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Derde verslag d.d. 15-06-2022:
Op 21 november 2022 is een comparitie van partijen ingepland in de
incassoprocedure Rohde Nielsen. Zie § 4.2 debiteuren.
In de zaak Herstaco is een verzoek gedaan tot plaatsing op de parkeerrol.

15-06-2022
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9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg w ederpartijen

16-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie
Incasso debiteuren
Verkoop activa
Afhandelen eigendommen derden
Oorzakenonderzoek

16-12-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

16-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-9-2022

15-06-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag

16-12-2021
1

Bijlagen:
tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode VLDW Advocaten
tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode Van Boven
Advocaten
tussentijds financieel verslag
lijst van schuldvorderingen
afschrift boedelrekening (OLIS)
Bijlagen:

16-03-2022
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tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode VLDW & Van Boven
tussentijds financieel verslag
lijst van schuldvorderingen
afschrift boedelrekening (OLIS)
Bijlagen:
tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode VLDW & Van
Boven
tussentijds financieel verslag
lijsten van schuldvorderingen in de faillissementen van DCS Coastal
Services B.V., DCS Maritime B.V., Maritime Support Vlissingen B.V en DCS
Staffing B.V.
afschrift boedelrekening (OLIS)

15-06-2022
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Bijlagen
Bijlagen

