Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
21-09-2022
F.02/21/89
NL:TZ:0000195807:F001
20-07-2021

R-C
Curator

mr. I.C. Prenger - de Kwant
mr J.A. de Waard

Algemene gegevens
Naam onderneming
DCS Crew ing B.V.

19-08-2021
1

Gegevens onderneming
Oosterhavenw eg 18
4382 NL Vlissingen

19-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Beschikbaar stellen van personeel aan zusterondernemingen.

19-08-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 962.312,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -56.055,00

€ 509.429,00

Toelichting financiële gegevens
Jaarrekening 2020 is niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
35

13-12-2021
2

Toelichting
Zie paragraaf 2, Personeel

Boedelsaldo
€ 0,00

19-08-2021
1

€ 6.660,47

13-12-2021
2

€ 6.660,47

10-03-2022
3

€ 6.660,47

09-06-2022
4

Verslagperiode
van
20-7-2021

19-08-2021
1

t/m
19-8-2021
van
19-8-2021

13-12-2021
2

t/m
8-12-2021
van
9-12-2021

10-03-2022
3

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

09-06-2022
4

t/m
8-6-2022
van
9-6-2022
t/m
11-9-2022

Bestede uren

21-09-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

53 uur 33 min

2

35 uur 54 min

3

3 uur 0 min

4

6 uur 30 min

5

1 uur 6 min

totaal

100 uur 3 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.

13-12-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van failliet is DCS Holding B.V. Enig aandeelhouder van
DCS Holding B.V. is Pangu Asset Management B.V. en w el sedert 25 mei 2021.
Enig aandeelhouder en bestuurder van is Pangu Capital Invenstements B.V.

19-08-2021
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

19-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Failliet heeft een verzekering afgesloten genaamd “CompleetVerzekerd Mijn
personeel”. Er is echter sprake van een aanmerkelijk achterstand in de
betaling van premies.

1.4 Huur

19-08-2021
1

1.4 Huur
Failliet heeft geen huurovereenkomst afgesloten.

19-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
DCS Crew ing B.V. behoort tot een groep van ondernemingen met als
moedervennootschap DCS Holding B.V. en de zusterondernemingen DCS
Equipment B.V., Delta Coastal Services B.V., Maritime Support Vlissingen B.V. en
DCS Maritime B.V.

19-08-2021
1

DCS houdt 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 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. Voor failliet is de afkoelingsperiode tot en met 31
mei 2021 afgekondigd en voor de overige vennootschappen tot en met 9 juli
2021.
De afkoelingsperiode van failliet w as voor een kortere periode vanw ege een
discussie met het pensioenfonds. Het pensionfonds heeft zich op het
standpunt gesteld dat haar vordering niet meegenomen kan w orden in het
W HOA-traject gelet op het gestelde in artikel 369 lid 4 Fw . Kort gezegd komt
deze bepaling erop neer dat de W HOA niet van toepassing is op rechten van
w erknemers in dienst van de schuldenaar die voortvloeien uit
arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 7: 610 BW .
Het pensioenfonds had eerder bij verzoekschrift van 12 februari 2021 verzocht
om het faillissement uit te spreken van DCS Crew ing B.V.
Failliet heeft bij verzoek van 28 mei 2021 verzocht om de afkoelingsperiode te
verlengen. Bij beschikking van 25 juni 2021 heeft de rechtbank het verzoek tot
verlenging van de afkoelingsperiode afgew ezen omdat kort samengevat het
pensioenfonds in haar belangen zou w orden geschaad bij verlenging van de
afkoelingsperiode omdat de pensioenpremies over maart en april 2021 niet zijn
betaald én het pensionfonds bij een uiteindelijk faillissement voor een langere
periode geen dekking zou hebben voor haar vordering mede met het oog op
de Loongarantieregeling van het UW V (w elke regeling een terugw erkende
kracht heeft voor niet betaalde premies van maximaal één jaar voorafgaand
aan het faillissement).
Toevoeging derde verslag d.d. 10-03-2022:
Bij vonnis van 9 november 2021 zijn de andere vennootschappen ook failliet
verklaard.

10-03-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
35

19-08-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
50

19-08-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-7-2021

35

Na ontslag is aan 30 van de 35 personeelsleden met
terugw erkende kracht vanaf 20 juli jl. een arbeidsovereenkomst
aangeboden bij een nieuw e B.V. binnen de DCS groep

totaal

35

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg UW V en bestuurder failliet, overleg en correspondentie met personeel

19-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen die aan failliet toebehoren in dit
faillissement.

19-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die aan failliet toebehoren in dit
faillissement

19-08-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen die aan failliet toebehoren in dit
faillissement.

19-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is sprake van rekening-courantvorderingen. Dit is thans in onderzoek.
Daarnaast is na datum faillissement een voorschot ontvangen van het UW V in
het kader van de NOW -regeling van € 38.933,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa

19-08-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek, de curator verw acht dat sprake is van vorderingen op
groepsmaatschappijen omdat alleen vergoedingen voor de inzet van personeel
zijn betaald op basis van het netto loon van de w erknemers.

19-08-2021
1

Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake w as van een forse vordering op tw ee
zustermaatschappijen van DCS Crew ing B.V.. De afgelopen verslagperiode
heeft overleg plaatsgevonden met de raadsman van de zusterbedrijven die
betrokken w aren bij het W HOA-traject. Onlangs zijn echter de verzoekschriften
strekkende tot homologatie van de aangeboden akkoorden ingetrokken. Op dit
moment zou er beraad plaatsvinden over de nu te ondernemen stappen, nu
een W HOA-akkoord niet mogelijk blijkt te zijn. De curator houdt contact met de
raadsman van de zusterbedrijven en de bestuurder van de ondernemingen.

13-12-2021
2

Verder heeft de curator overleg met de bestuurder van failliet teneinde de
nodige gegevens te verzamelen voor het eventueel indienen van de definitieve
aanvraag NOW . Mocht uit deze stukken blijken dat er nog aanspraak bestaat
op een aanvullende NOW -uitkering, zal de curator hier verder w erk van maken.
Toevoeging derde verslag d.d. 10-03-2022:
Er is toegang verkregen tot de administratie in Exact. De curator moet bezien
of aan de hand van deze gegevens de definitieve NOW -aanvraag kan w orden
ingediend. Complicerend daarbij is dat de andere DCS-vennootschappen
inmiddels ook in staat van faillissement verkeren en de administratie w einig
transparant blijkt te zijn, zeker om daar de relevante periode voor de NOW uit
te filteren.

10-03-2022
3

De vorderingen van DCS Crew ing op haar zustervennootschappen zullen
vanw ege de faillissementen van deze vennootschappen niet inbaar zijn.
Toevoeging vierde verslag d.d. 09-06-2022:
Het is voor de curator ondoenlijk om de definitieve aanvraag in te dienen
vanw ege de beperkte gegevens die de curator uit de administratie kan
destilleren. Daar komt bij dat, gelet op de toestand van de boedel, er ook geen
betaling kan w orden verricht mocht er voor een te hoog bedrag aan NOW zijn
toegekend.

09-06-2022
4

Toevoeging vijfde verslag d.d. 21-09-2022
Het UW V heeft inmiddels gevraagd om het UW V als concurrentie schuldeiser
te erkennen voor het bedrag dat als NOW steun is uitbetaald voor een
bedrag van € 116.799,00.

21-09-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 533,00

19-08-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er w as sprake van een positief saldo per datum faillissement van € 533,00. Na
datum faillissement is de derde tranche ontvangen van de NOW -5 regeling (zie
§ 3.8). De Rabobank heeft toegezegd het huidige saldo ad € 39.454,27 over te
maken naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

13-12-2021
2

Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Het bedrag van € 39.454,27 is de afgelopen verslagperiode ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

19-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In onderzoek.

19-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

19-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

19-08-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-08-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de bank en onderzoek bankafschriften in het kader van het
beoordelen van de gevoerde administratie.

19-08-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is door de curator niet voortgezet .

19-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft medew erking verleend aan een eerdere beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met 30 w erknemers. Hiermee kunnen de andere
vennootschappen van de groep haar activiteiten continueren.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

19-08-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

19-08-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Terzake de jaarrekening 2019 is een samenstellingsverklaring afgegeven.

19-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek (n.b. geplaatst kapitaal is € 1,00).

19-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-08-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

19-08-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-08-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verzamelen gegevens.

19-08-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-08-2021
1

pm
Onder andere salaris curator en loonvorderingen van (in ieder geval vijf)
personeelsleden die niet zijn overgenomen door de nieuw e entiteit.

€ 71.019,78

13-12-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad €
71.019,78.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.772.313,00

19-08-2021
1

Toelichting
Inclusief kosten, betreft met name Loonheffingen in de periode juli 2019 tot en
met mei 2021, in w elke periode er geen aanslagen zijn betaald.

€ 1.807.734,00

13-12-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend. Totaalbedrag
van de vorderingen is € 1.807.734,--.

€ 1.954.149,00

10-03-2022
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag d.d. 10-03-2022:
De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend. Totaalbedrag
van de vorderingen is € 1.954.149,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-08-2021
1

pm

€ 253.257,13
Toelichting
Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad €
253.257,13.

8.4 Andere pref. crediteuren

13-12-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-08-2021
1

pm
Aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

19-08-2021
1

Toelichting
Er zouden blijkens de administratie nog vier andere crediteuren zijn maar die
hebben hun vordering nog niet ingediend.

5

13-12-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Tot op heden hebben 5 schuldeisers hun vordering ingediend.

7

21-09-2022
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag d.d. 21-09-2022:
Tot op heden hebben 7 schuldeisers hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 599.200,52

19-08-2021
1

€ 1.073.360,41

13-12-2021
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
De vijf schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 1.073.360,41 inclusief kosten.

€ 1.192.876,51
Toelichting
Toevoeging vijfde verslag d.d. 21-09-2022
Het UW V heeft inmiddels gevraagd om het UW V als concurrentie schuldeiser
te erkennen voor het bedrag dat als NOW steun is uitbetaald voor een
bedrag van € 116.799,00.
De zeven schuldeisers hebben hun vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 1.192.876,51 inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

21-09-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.

19-08-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

19-08-2021
1

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
Overleg met bestuurder van failliet en zijn adviseurs inzake het W HOA-traject
van de andere entiteiten van de groep en overleg met de observator.

19-08-2021
1

Toevoeging tw eede verslag d.d. 09-12-2021:
Nader overleg met de bestuurder en de raad van de zusterondernemingen
naar aanleiding van het intrekken van het verzoek tot homologatie van het
aangeboden W HOA-akkoord.
Verder zal de curator zich bezig gaan houden met een onderzoek naar de
administratie en onderzoeken of er sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.
Tot slot zal de curator onderzoeken of er nog aanspraak bestaat op een
aanvullende NOW -uitkering.

13-12-2021
2

Toevoeging derde verslag d.d. 10-03-2022:
De openstaande punten zijn nog actueel.

10-03-2022
3

Toevoeging vierde verslag d.d. 09-06-2022:
De openstaande punten zijn nog actueel en zullen w orden meegenomen in de
afw ikkeling van de andere DCS-faillissementen.

09-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-08-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-3-2023

21-09-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag.

19-08-2021
1

Bijlagen:

13-12-2021
2

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

10-03-2022
3

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
lijst van schuldvorderingen
afschrift boedelrekening (OLIS)
Bijlagen:

09-06-2022
4

tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
afschrift boedelrekening (OLIS)
N.B. de lijst van schuldvorderingen is reeds bij het derde verslag
ingediend
Bijlagen:
tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
lijst van schuldvorderingen
afschrift boedelrekening (OLIS)

Bijlagen
Bijlagen

21-09-2022
5

