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

3
23-06-2021
F.02/20/357
NL:TZ:0000169556:F001
08-12-2020

R-C
Curator

mr. I.C. Prenger- De Kwant
mr B.J. van de Wijnckel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marine Service Zuid W est B.V.

30-12-2020
1

Gegevens onderneming
Marine Service Zuid W est B.V.
Industriew eg 13 a 1
4538 AG Terneuzen

30-12-2020
1

KvK: 64632024

Activiteiten onderneming
detachering van technisch personeel

30-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.361.240,00

2017

€ 2.010.004,00

€ -212.038,00

€ 717.021,00

2018

€ 1.907.037,00

€ -138.248,00

€ 495.639,00

2019

€ 1.856.124,00

€ -179.173,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Gegevens 2019 en 2020 zijn overgenomen uit de interne administratie.

30-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
31

30-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

30-12-2020
1

€ 68.937,36

24-03-2021
2

Toelichting
Zie het financieel verslag als bijlage.
€ 468.995,24

23-06-2021
3

Toelichting
Zie het financieel verslag als bijlage.

Verslagperiode
van
8-12-2020

30-12-2020
1

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020

24-03-2021
2

t/m
24-3-2021
van
25-3-2021

23-06-2021
3

t/m
23-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 21 min

2

17 uur 24 min

3

8 uur 0 min

totaal

42 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Zie de urenverantw oording als bijlage.

30-12-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w ordt gedreven in de vorm van een besloten vennootschap.
Bestuurder is de heer L. de Visser. De aandelen zijn voor 99% in handen van
dhr. H.O. Yilmaz en voor 1% van zijn vennootschap Ozyil Holding B.V.

30-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Door de bestuurder is een loonvorderingsprocedure gestart. Aan de advocaat
van de bestuurder is verzocht om de procedure in te trekken.

30-12-2020
1

De procedure is geschorst op grond van artikel 29 Fw .

24-03-2021
2

1.3 Verzekeringen
De nodige verzekeringen zijn aanw ezig.

30-12-2020
1

Alle zakelijke verzekeringen zijn beëindigd zodra de voortzetting van de
w erkzaamheden w as afgerond.

24-03-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte (kantoorruimte en kantine) aan de
Industriew eg 13 a 1 te Terneuzen. De huur is, met op 11 december 2020 door
de rechter-commissaris verleende toestemming, door de curator opgezegd
tegen 10 maart 2021.

30-12-2020
1

De bedrijfsruimte is op 30 januari 2021 ontruimd opgeleverd aan de
verhuurder.

24-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde houdt zich bezig met het detacheren van technisch personeel. Er
w ordt al jarenlang verlies geleden. De personeelslasten zijn te hoog en de
marges te dun. De personeelskosten zijn zelfs hoger dan de totale omzet. De
directeur van gefailleerde heeft zich eind 2019 w egens overspannenheid ziek
gemeld. Sindsdien is er voor de medew erkers zeer w einig contact met de
directeur mogelijk. Er is overleg gepleegd met de aandeelhouders en een
financieel adviseur. Er is een rapport opgesteld w aaruit bleek dat sprake w as
van een schuldenlast die niet binnen afzienbare tijd gesaneerd zou kunnen
w orden, en van onmogelijkheid om de vaste lasten te blijven betalen.
Aangezien de directeur niet bereid w as om medew erking te verlenen aan een
eigen aangifte tot faillietverklaring, is het faillissement aangevraagd door een
w erknemer.

30-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31

30-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
31

30-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-12-2020

31

totaal

31

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie met office manager, UW V, w erknemers en rechtercommissaris. Opstellen en verzenden ontslagbrieven.

30-12-2020
1

Correspondentie en overleg met w erknemers, office manager en UW V.

24-03-2021
2

Correspondentie UW V.

23-06-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerend goed.

30-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Ná inventarisatie zijn op dit gebied geen w erkzaamheden verricht.

30-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris

€ 363,00

€ 0,00

totaal

€ 363,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn tw ee computers, een printer/scanner en kantoorbenodigdheden
aangetroffen. De kantoorruimte is gemeubileerd gehuurd. De bedrijfsmiddelen
vertegenw oordigen naar verw achting nagenoeg geen economische w aarde.

30-12-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn, met op 19 februari 2021 namens de rechtercommissaris verleende toestemming, verkocht tegen een prijs van € 363,=
inclusief BTW .

24-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja.

30-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met office manager.

30-12-2020
1

Overleg en correspondentie met office manager, koper en rechter-commissaris.

24-03-2021
2

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen w erkzaamheden verricht.

23-06-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

onderhanden w erk

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w erknemers zijn, voor zover zij niet ziek, in quarantaine of met verlof thuis
zijn, allen nog gedetacheerd bij diverse inlenende bedrijven. De detachering
w ordt voor zover mogelijk gedurende de in acht te nemen opzegtermijn
voortgezet. Facturatie zal vanuit de administratie van gefailleerde w orden
verzorgd en betaling kan plaatsvinden op de bankrekening van gefailleerde.
De financiële verantw oording zal w orden verw erkt in het financieel verslag.

30-12-2020
1

De detachering is voor zover mogelijk voortgezet tot en met 21 januari 2021.
Zie verder onder 'voortzetten / doorstart onderneming'.

24-03-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg en correspondentie met office manager, w erknemers en inleners.

30-12-2020
1

Overleg en correspondentie met office manager, w erknemers en inleners.

24-03-2021
2

Overleg en correspondentie met office manager en inleners.

23-06-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restitutie Movenience

Boedelbijdrage

€ 226,61

banksaldo

€ 63.816,14

€ 0,00

totaal

€ 64.042,75

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is een positief banksaldo aangetroffen op de bankrekening van gefailleerde.
Het saldo is nog niet overgeboekt naar de boedelrekening.

30-12-2020
1

Het positieve banksaldo per datum faillissement is overgemaakt op de
boedelrekening.

24-03-2021
2

Er is restitutie ad € 226,61 ontvangen van vooruitbetaalde tunnelkosten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en correspondentie met office manager, correspondentie met bank,
eerste controle bankafschriften.

30-12-2020
1

Correspondentie met bank, controle bankmutaties, correspondentie met
Movenience.

24-03-2021
2

Controle poststukken.

23-06-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

handelsdebiteuren

€ 268.768,46

€ 267.993,30

€ 0,00

totaal

€ 268.768,46

€ 267.993,30

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per 8 december 2020 bedroeg het saldo van openstaande vorderingen op
debiteuren € 268.768,46. De debiteuren betalen nog op de bankrekening van
gefailleerde. De vorderingen op debiteuren zijn niet verpand.

30-12-2020
1

Van de ontvangen debiteurenbetalingen is € 5.338,19 overgemaakt naar de
boedelrekening.

24-03-2021
2

Op de bankrekening van gefailleerde staat thans een positief saldo van €
316.877,85. Afw ikkeling van het banksaldo zal gebeuren zodra alle debiteuren
hebben betaald. Het merendeel van de (boedel)debiteuren schort de betaling
op in afw achting van een vrijw aringsverklaring van de Belastingdienst
betreffende de inlenersaansprakelijkheid voor loonheffingen.
De vrijw aringsverklaringen van de Belastingdienst zijn ontvangen en
toegezonden aan de betreffende debiteuren. Van prefaillissementsdebiteuren is in totaal € 267.993,30 ontvangen. Een klein deel
van de openstaande vorderingen w erd op goede gronden betw ist. De inning
van vorderingen op debiteuren is afgerond.

23-06-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en correspondentie met office manager en debiteuren, controle en
bijw erken debiteurenadministratie.

30-12-2020
1

Overleg en correspondentie met office manager, debiteuren en
Belastingdienst, controle bankmutaties en bijw erken debiteurenadministratie.

24-03-2021
2

Correspondentie met office manager, debiteuren en Belastingdienst, controle
bankmutaties en bijw erken debiteurenadministratie. Overboeken banksaldo
en bijw erken financieel verslag.

23-06-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen bancaire vorderingen.

30-12-2020
1

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

30-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

30-12-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

30-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

30-12-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

30-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

30-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

30-12-2020
1

Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie met ING Bank.

30-12-2020
1

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen w erkzaamheden verricht.

24-03-2021
2

Correspondentie met ING Bank in verband met overboeken banksaldo naar
de boedelrekening.

23-06-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erknemers zijn, voor zover zij niet ziek, in quarantaine of met verlof thuis
zijn, allen nog gedetacheerd bij diverse inlenende bedrijven. De detachering
w ordt voor zover mogelijk gedurende de in acht te nemen opzegtermijn
voortgezet.

30-12-2020
1

De detachering is voor zover mogelijk voortgezet tot en met 21 januari 2021.

24-03-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
Facturatie zal vanuit de administratie van gefailleerde w orden verzorgd en
betaling kan plaatsvinden op de bankrekening van gefailleerde. De financiële
verantw oording zal w orden verw erkt in het financieel verslag.

30-12-2020
1

Alle te verzenden facturen zijn verzonden. De debiteuren betalen op de
bankrekening van gefailleerde. Het merendeel van de debiteuren schort de
betaling op in afw achting van een vrijw aringsverklaring van de Belastingdienst
betreffende de inlenersaansprakelijkheid betreffende loonheffing.

24-03-2021
2

Zodra alle (boedel)debiteuren hebben betaald, zal het saldo op de
bankrekening van gefailleerde w orden overgemaakt naar de boedelrekening
en zal de financiële verantw oording van de voortzetting van de onderneming
w orden verw erkt in het financieel verslag.
Alle (boedel)debiteuren hebben betaald (voor zover de vordering niet op
goede gronden w erd betw ist). Het saldo van de bankrekening is
overgemaakt naar de boedelrekening. De financiële verantw oording van de
voortzetting van de onderneming is verw erkt in bijgevoegd financieel verslag.

23-06-2021
3

Van boedeldebiteuren is in totaal € 154.988,67 inclusief BTW ontvangen. De
boedelkosten in verband met de voortzetting (kosten betalingsverkeer, ICTkosten, benzinekosten, w asserij, w erkzaamheden office manager na
opzegtermijn) hebben in totaal € 2.505,93 inclusief BTW bedragen. De netto
opbrengst van de voortzetting bedraagt (na BTW -verrekening) € 136.119,96.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie met office manager, w erknemers en inleners.

30-12-2020
1

Overleg en correspondentie met office manager, w erknemers, inleners en
Belastingdienst.

24-03-2021
2

Correspondentie met office manager, inleners en Belastingdienst. Verw erken
betalingen en bijw erken financieel verslag.

23-06-2021
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
Er is nog geen kandidaat voor een doorstart gevonden. Er is w el al overleg
gepleegd met een kandidaat-doorstarter, maar deze dient ook nog met de
inlenende bedrijven tot overeenstemming te komen.

30-12-2020
1

Er is geen doorstart gerealiseerd. W el zijn nagenoeg alle w erknemers in dienst
kunnen treden bij de inlener, of bij een ander detacheringsbedrijf.

24-03-2021
2

6.5 Verantwoording
n.v.t.

30-12-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

30-12-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

30-12-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met office manager, kandidaat-doorstarter en inleners.

30-12-2020
1

Correspondentie met office manager, kandidaat-doorstarter en inleners.

24-03-2021
2

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen w erkzaamheden verricht.

23-06-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een bijgew erkte en controleerbare fysieke en geautomatiseerde financiële
administratie aanw ezig. Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

30-12-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen zijn opgesteld tot en met het boekjaar 2018. De
jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

30-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstellingsverklaring afgegeven.

30-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geplaatste aandelen zijn volgestort.

30-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

30-12-2020
1

Toelichting
Aangezien jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd, staat vast dat sprake is
van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder zal nog in de gelegenheid w orden
gesteld om aannemelijk te maken dat er andere belangrijke oorzaken van het
faillissement aanw ezig zijn gew eest.
Ja

24-03-2021
2

Toelichting
Aangezien jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd, staat vast dat sprake is
van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om
aannemelijk te maken dat er andere belangrijke oorzaken van het faillissement
aanw ezig zijn gew eest. Van de bestuurder is nog geen reactie ontvangen.
Ja

23-06-2021
3

Toelichting
De bestuurder heeft schriftelijk gereageerd en heeft in die reactie een
verklaring gegeven voor het feit dat jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd.
Hij heeft daarbij tevens andere belangrijke oorzaken van het faillissement
genoemd. Deze reactie zal nog nader w orden beoordeeld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-12-2020
1

Toelichting
Moet nog w orden onderzocht.
Nee
Toelichting
Hiervan is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-06-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Overleg met office manager, eerste controle administratie en jaarstukken.

30-12-2020
1

Correspondentie met bestuurder.

24-03-2021
2

Correspondentie met bestuurder.

23-06-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.763,95

30-12-2020
1

Toelichting
Boedelvordering huur vanaf datum faillissement.
€ 256.384,38

23-06-2021
3

Toelichting
€ 3.763,95 boedelvordering huur (huur vanaf datum faillissement)
€ 252.620,43 boedelvordering UW V (overgenomen
loonbetalingsverplichtingen)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 884.078,08

30-12-2020
1

Toelichting
Omzetbelasting en loonheffing 2016 t/m 2020.
€ 946.933,08

24-03-2021
2

Toelichting
Omzetbelasting en loonheffing 2016 t/m 2020.
€ 947.001,08

23-06-2021
3

Toelichting
Omzetbelasting en loonheffing 2016 t/m 2020.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 285.792,97

8.4 Andere pref. crediteuren

23-06-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 862,91

23-06-2021
3

Toelichting
Loonvordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

30-12-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen concurrente vorderingen ter verificatie aangemeld.
7

24-03-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

30-12-2020
1

€ 17.940,04

24-03-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de omvang van de vordering van de Belastingdienst zal er
w aarschijnlijk geen uitkering aan concurrente crediteuren mogelijk zijn.

30-12-2020
1

Gezien de omvang van de boedelschulden en preferente vorderingen zal er
naar alle w aarschijnlijkheid geen uitkering aan concurrente crediteuren
mogelijk zijn.

23-06-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De ter verificatie aangemelde vorderingen zijn, onder verzending van een
bevestiging, geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De meest
recente lijst is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Crediteuren die met een
vordering van € 0,00 zijn vermeld hebben, ondanks verzoek daartoe, de
vordering nog niet aangemeld.

30-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
L. de Visser

30-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Loonvordering.

30-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Het verzoekschrift zou w orden behandeld ter zitting van 20 januari 2021. Aan
de advocaat van de w ederpartij is verzocht om het verzoekschrift in te trekken.

30-12-2020
1

De w ederpartij bleek niet bereid om het verzoek in te trekken. De procedure is
geschorst op grond van artikel 29 Fw .

24-03-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Studie processtukken, correspondentie met advocaat.

30-12-2020
1

Correspondentie met advocaat en rechtbank.

24-03-2021
2

In de verslagperiode zijn op dit gebied geen w erkzaamheden verricht.

23-06-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de inventarisatie van de schuldenlast w orden
voortgezet.

30-12-2020
1

De onderneming (detachering van personeel) zal tot uiterlijk 21 januari 2021
w orden voortgezet. Met de office manager zal overleg w orden gepleegd
omtrent de voortzetting en de facturatie. De resultaten zullen w orden verw erkt
in het financieel verslag.
Er zal w orden geprobeerd om te komen tot verkoop van de kantoorinventaris.
Na afronding van de voortzetting van het bedrijf en van de facturatie zal de
kantoorruimte ontruimd opgeleverd dienen te w orden aan de verhuurder.
De komende verslagperiode zal de inventarisatie van de schuldenlast w orden

24-03-2021

voortgezet.

2

Zodra de vrijw aringsverklaring van de Belastingdienst is ontvangen, zal aan de
debiteuren w orden verzocht om tot betaling over te gaan.
De financiële administratie en jaarstukken zullen t.z.t. aan een nadere controle
w orden onderw orpen.
De eventuele reactie van de bestuurder aangaande de
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt afgew acht.
De komende verslagperiode zal de inventarisatie van de schuldenlast hopelijk
w orden afgerond.

23-06-2021
3

De financiële administratie en jaarstukken zullen aan een nadere controle
w orden onderw orpen.
De reactie van de bestuurder aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid
zal nader w orden beoordeeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

30-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-9-2021

23-06-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Hoew el de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is
immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard
kan w orden, of nog bijgesteld dient te w orden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

30-12-2020
1

