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

23
22-12-2021
F.17/16/4
NL:TZ:0000002309:F001
19-01-2016

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr C. Grondsma

Algemene gegevens
Naam onderneming
Strametco B.V.

31-05-2018
9

Gegevens onderneming
Lange Lijnbaan 9
8861 NW HARLINGEN

31-05-2018
9

Activiteiten onderneming
Straal- en schilderw erk van schepen, ketels, tanks, constructiew erken,
installaties, gebouw en en machines.

31-05-2018
9

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Brutomarge:
2013: € 1.115.933,00
2014: € 1.496.542,00
2015 (concept): € 1.018.512,00

31-05-2018
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

31-05-2018
9

Boedelsaldo
€ 153.006,22

31-05-2018
9

€ 109.971,83

04-09-2018
10

€ 110.110,48

03-12-2018
11

€ 110.110,48

11-03-2019
12

€ 108.511,48

11-06-2019
13

€ 81.795,48

12-09-2019
14

€ 68.132,48

22-06-2020
17

€ 68.026,13

22-12-2020
19

€ 46.054,62

22-09-2021
22

Toelichting
In de vorige verslagperiode is het voorschot salaris curator berekend en
toegekend; de griffierechten en deurw aarderskosten in de appelprocedure
Shipdock zijn voldaan vanaf de faillissementsrekening.
€ 46.054,62

22-12-2021
23

Toelichting
Er zijn geen transacties gew eest in het afgelopen kw artaal.

Verslagperiode
van
16-2-2018

31-05-2018
9

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

04-09-2018
10

t/m
15-8-2018
van
16-8-2018
t/m
15-11-2018

03-12-2018
11

van
16-11-2018

11-03-2019
12

t/m
15-2-2019
van
16-2-2019

11-06-2019
13

t/m
11-8-2019
van
16-5-2019

12-09-2019
14

t/m
15-8-2019
van
16-8-2019

12-12-2019
15

t/m
15-11-2019
van
16-11-2019

16-03-2020
16

t/m
15-2-2020
van
16-2-2020

22-06-2020
17

t/m
15-5-2020
van
16-5-2020

22-09-2020
18

t/m
15-8-2020
van
16-8-2020

22-12-2020
19

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020

22-03-2021
20

t/m
15-2-2021
van
16-5-2021
t/m
16-8-2021

22-09-2021
22

van
17-8-2021

22-12-2021
23

t/m
17-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

4 uur 15 min

10

30 uur 15 min

11

9 uur 25 min

12

40 uur 25 min

13

14 uur 45 min

14

9 uur 40 min

15

4 uur 20 min

16

27 uur 0 min

17

4 uur 0 min

18

8 uur 0 min

19

17 uur 30 min

20

34 uur 50 min

21

4 uur 40 min

22

1 uur 5 min

23

0 uur 45 min

totaal

210 uur 55 min

Toelichting bestede uren
- bestuderen financieel verslag';
- opstellen verslag.

22-09-2021
22

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie vorig verslag nr. 9 d.d. 1 maart 2018.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

31-05-2018
9

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het onderzoek loopt.

31-05-2018
9

Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

22-06-2021
21

7.2 Depot jaarrekeningen
Gebleken is dat de jaarrekeningen over de jaren 2012 en 2013 niet tijdig zijn
gedeponeerd. De curator zal nader onderzoek doen.

31-05-2018
9

Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Er is nader onderzoek gedaan naar de deponering van de jaarrekening, in het
kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. Hierover is met de bestuurder
gecorrespondeerd. Bij afw ikkeling van het faillissement zullen hierover nadere
mededelingen w orden gedaan.

22-06-2021
21

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Goedkeuringsverklaringen w aren niet vereist.

31-05-2018
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

31-05-2018
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek loopt.

Toelichting
Verslag nr. 18 d.d. 22 juni 2020:
Ten aanzien van onbehoorlijk bestuur is in de afgelopen verslagperiode
contact gew eest met de bestuurder. Die heeft inzage gegeven in zijn
inkomenspositie om de haalbaarheid van het aansprakelijk houden w egens
onbehoorlijk bestuur (bijvoorbeeld w egens het niet tijdig deponeren van de
jaarrekeningen) te onderzoeken.

Toelichting
Verslag nr. 19 d.d. 22 september 2020:
De curator heeft gedurende deze verslagperiode informatie opgevraagd bij de
Belastingdienst en bij de bestuurder. Op korte termijn zal een definitieve
beslissing w orden genomen over eventuele aansprakelijkheid.

Toelichting
Verslag nr. 20 d.d. 22 december 2020:
Een definitieve beslissing moet nog w orden genomen. Overleg met de RechterCommissaris hierover dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Verw ezen w ordt naar hetgeen w ordt vermeld over de niet tijdige deponering
van de jaarrekeningen onder 7.2.

31-05-2018
9

22-06-2020
17

22-09-2020
18

22-12-2020
19

22-06-2021
21

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek loopt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

31-05-2018
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- verkennend onderzoek.

31-05-2018
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 77.651,52

31-05-2018
9

€ 86.207,52

04-09-2018
10

€ 97.443,52

22-09-2020
18

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 429.817,00

31-05-2018
9

€ 430.053,43

03-12-2018
11

€ 429.817,00

11-03-2019
12

8.3 Pref. vord. UWV
€ 45.119,99

31-05-2018
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 236,43

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-05-2018
9

8.5 Aantal concurrente crediteuren
116

31-05-2018
9

70

03-12-2018
11

71

11-03-2019
12

53

11-06-2019
13

52

22-06-2021
21

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 861.753,01

31-05-2018
9

€ 861.886,99

11-03-2019
12

€ 866.060,99

11-06-2019
13

€ 865.876,16

22-06-2021
21

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.

31-05-2018
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bodew es Harlingen Vastgoed B.V.

31-05-2018
9

Verslag nr. 14 d.d. 11 juni 2019:
Shipdock Holding B.V.

11-06-2019
13

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Het betreft, in algemene zin, een civiele procedure met Strametco als de
eisende partij en de eigenaar van de scheepslift op het terrein van de haven
als de gedaagde partij. Strametco vorderde een geldbedrag van ca. €
270.000,00.

31-05-2018
9

De failliet maakte, om de te reviseren schepen naar de bedrijfshal te doen
vervoeren, gebruik van de scheepslift- en rails van Bodew es. Om zekerheid
van gebruik te borgen w as een erfdienstbaarheid gevestigd. Daarnaast
betaalde de failliet voor het gebruik een (aanzienlijke) vergoeding. Op 10
september 2013 w as er een incident. Een te reviseren schip, de Leah, zakte op
de rails door de fundering. De failliet leed (met name) aanzienlijke
vertragingsschade w egens aan de rails uit te voeren
onderhoudsw erkzaamheden. Bij dagvaarding van 29 november 2013 w erd
Bodew es door de failliet in rechte betrokken. Bodew es riep in de procedure
Shipdock Holding B.V. ("Shipdock") in vrijw aring op met de stelling dat niet op
haar maar op Shipdock, als huurder, de onderhoudsverplichting rustte. Bij
(eind)vonnis van 14 oktober 2015 w ees de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden, de vordering(en) van Strametco af. De rechtbank oordeelde dat,
gelet op de tekst van de w et, uit (sec) een recht van erfdienstbaarheid geen
onderhoudsverplichting volgt. Nu de vordering in hoofdzaak w erd afgew ezen
kw am de rechtbank aan de te verleggen aansprakelijkheid van Shipdock niet
toe.
De curator heeft besloten tot voortzetting van de procedure, althans het in
hoger beroep komen tegen het vonnis in eerste aanleg. Zoals de curator het
ziet, gaat het in ieder geval niet aan om achterstallig onderhoud aan
Strametco toe te rekenen. Als niet al omw ille van het gevestigde recht van
erfdienstbaarheid, zou de curator menen dat op Bodew es een (obligatoire)
onderhoudsverplichting rustte w egens de aanzienlijke vergoedingen die
w erden betaald.
De zaak is aanhangig gemaakt en uiterlijk 13 december 2016 moet de curator
de memorie van grieven nemen.
Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Een memorie van antw oord is ingediend. Op 11 maart 2022 vindt een
mondelinge behandeling plaats.

22-06-2021
21

9.3 Stand procedures
Verslag nr. 9 d.d. 1 maart 2018:
Er is een meervoudige comparitie bepaald door het gerechtshof op 8 juni 2018.

31-05-2018
9

Verslag nr. 11 d.d. 4 september 2018:
De comparitie heeft plaatsgevonden, en op 26 juni 2018 heeft het Gerechtshof
arrest gew ezen. De uitkomst is dat niet Bodew es, maar Shipdock aansprakelijk
lijkt te zijn voor de door Strametco geleden schade. Aangezien de procedure in
eerste instantie nog voor faillissement alleen tegen Bodew es aanhangig is
gemaakt, zal daarom de curator zich nu tot Shipdock w enden.

04-09-2018
10

Verslag nr. 12 d.d. 3 december 2018:
Gedurende de verslagperiode heeft de curator Shipdock alsnog aansprakelijk
gesteld nu het Gerechtshof in Leeuw arden heeft aangegeven dat de
onderhoudsverplichting rustte op Shipdock. Er is getracht om met Shipdock in
gesprek te komen, maar op dit aanbod is Shipdock niet ingegaan. Inmiddels

03-12-2018
11

heeft de curator toestemming gevraagd en gekregen van de RechterCommissaris voor het dagvaarden van Shipdock. Op dit moment w ordt de
dagvaarding voorbereid.
Verslag nr. 13 d.d. 11 maart 2019:
De dagvaarding is nagenoeg gereed en zal binnenkort w orden uitgebracht.

11-03-2019
12

Verslag nr. 14 d.d. 11 juni 2019:
Gedurende de verslagperiode is de dagvaarding jegens Shipdock Holding B.V.
uitgebracht. Vervolgens heeft Shipdock een verzoek gedaan tot oproeping in
vrijw aring van Bodew es Harlingen Vastgoed B.V. (nu genaamd: BRE Harlingen
B.V.). Aan dit oordeel zal de curator zich refereren. Duidelijk is gew orden dat
de aansprakelijkheid op één van beide partijen rust, en dat mogelijk ook de
onderlinge verhoudingen daarbij een rol spelen.

11-06-2019
13

Verslag nr. 15 d.d. 12 september 2019:
In deze verslagperiode is een conclusie van antw oord ontvangen van Shipdock
Holding B.V. Shipdock Holding B.V. heeft ook Bodew es Harlingen Vastgoed B.V.
in vrijw aring opgeroepen. De zaak staat nu voor beraad comparitie na
antw oord in afw achting van de conclusie van antw oord in de vrijw aringszaak
op roldatum 18 september 2019.

12-09-2019
14

Verslag nr. 16 d.d. 12 december 2019:
Er heeft geen comparitie plaatsgevonden, en de rechtbank heeft de hoofdzaak
verw ezen naar de rolzitting van 11 december jl. voor conclusie van repliek in
de hoofdzaak. De conclusie is genomen, en het is nu w achten op het vervolg
van de procedure.

12-12-2019
15

Verslag nr. 17 d.d. 16 maart 2020:
Gedurende de verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan de
procedure jegens Shipdock Holding B.V. Shipdock Holding B.V. heeft een
conclusie van dupliek in de hoofdzaak ingediend op 5 februari 2020, en
vervolgens is de zaak verw ezen voor beraad. De curator heeft aangedrongen
op een comparitie en daarover nog een nadere toelichting gegeven. De zaak is
nu verw ezen naar de roldatum van 15 april 2020 voor vonnis. Dat zou een
tussenvonnis kunnen zijn, w aarin alsnog een comparitie w ordt gelast.

16-03-2020
16

Verslag nr. 18 d.d. 22 juni 2020:
De zaak is aangehouden voor vonnis tot 8 juli 2020.

22-06-2020
17

Verslag nr. 19 d.d. 22 september 2020:
Het vonnis is uitgesproken op 1 juli 2020. Hoger beroep w ordt overw ogen.

22-09-2020
18

Verslag nr. 20 d.d. 22 december 2020:
Hoger beroep is ingesteld. De appeldagvaarding is aangebracht en op 5
januari 2021 w ordt er van grieven gediend.

22-12-2020
19

Verslag nr. 21 d.d. 22 maart 2021:
De grieven zijn ingediend, en de zaak is verw ezen naar de rolzitting van 16
maart 2021 voor memorie van antw oord.

22-03-2021
20

Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Een memorie van antw oord is ingediend. Op 11 maart 2022 vindt een
mondelinge behandeling plaats.

22-06-2021
21

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Voorbereiden comparitie.

31-05-2018
9

Verslag nr. 11 d.d. 4 september 2018:
- Comparitie
- Bestuderen arrest

04-09-2018
10

Verslag nr. 12 d.d. 3 december 2018:
- Diverse brieven aan Shipdock
- Overleg met de Rechter-Commissaris
- Aanvang opstellen dagvaarding

03-12-2018
11

Verslag nr. 14 d.d. 11 juni 2019:
- uitbrengen dagvaarding

11-06-2019
13

Verslag nr. 15 d.d. 12 september 2019:
W erkzaamheden rondom de incidentele vordering:
- bestuderen conclusie van antw oord Shipdock.

12-09-2019
14

Verslag nr. 16 d.d. 12 december 2019:
Opstellen conclusie van repliek Shipdock.

12-12-2019
15

Verslag nr. 17 d.d. 16 maart 2020:
Bestuderen conclusie van dupliek, en procedurele handelingen met betrekking
tot een verzoek comparitie.

16-03-2020
16

Verslag nr. 18 d.d. 22 juni 2020:
Afw achten vonnis.

22-06-2020
17

Verslag nr. 19 d.d. 22 september 2020:
Het vonnis is uitgesproken op 1 juli 2020. Het vonnis is inmiddels geanalyseerd
en er w ordt hoger beroep overw ogen.

22-09-2020
18

Verslag nr. 20 d.d. 22 december 2020:
Hoger beroep is ingesteld. De appeldagvaarding is aangebracht en op 5
januari 2021 w ordt er van grieven gediend.

22-12-2020
19

Verslag nr. 21 d.d. 22 maart 2021:
De grieven zijn ingediend, en de zaak is verw ezen naar de rolzitting van 16
maart 2021 voor memorie van antw oord.

22-03-2021
20

Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Bestuderen memorie van antw oord.

22-06-2021
21

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit is afhankelijk van de lopende procedure tegen Bodew es.

31-05-2018

9
Verslag nr. 11 d.d. 4 september 2018:
Aansprakelijk stellen Shipdock.

04-09-2018
10

Verslag nr. 12 d.d. 3 december 2018:
Dagvaarden Shipdock.

03-12-2018
11

Verslag nr. 19 d.d. 22 september 2020:
Overw egen hoger beroep tegen vonnis van 1 juli 2020.

22-09-2020
18

Verslag nr. 20 d.d. 22 december 2020:
Opstellen memorie van grieven.

22-12-2020
19

Verslag nr. 21 d.d. 22 maart 2021:
Memorie van antw oord bestuderen en verder procederen.

22-03-2021
20

Verslag nr. 22 d.d. 22 juni 2021:
Afw achten mondelinge behandeling op 11 maart 2022.

22-06-2021
21

Afw achten mondelinge behandeling op 11 maart 2022.

22-12-2021
23

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De procedure tegen Bodew es moet w orden afgew ikkeld. Er moet een definitief
standpunt w orden ingenomen over bestuurdersaansprakelijkheid en/of
paulianeuze handelingen.

31-05-2018
9

Verslag nr. 11 d.d. 4 september 2018:
Afhankelijk van de aansprakelijkheidsstelling tegen Shipdock.

04-09-2018
10

Verslag nr. 12 d.d. 3 december 2018:
Afhankelijk van de procedure tegen Shipdock.

03-12-2018
11

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

22-12-2021
23

10.4 Werkzaamheden overig
- opstellen verslag.

22-09-2021
22

- opstellen verslag.

22-12-2021
23

Bijlagen
Bijlagen

