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

10
18-02-2021
F.17/18/83
NL:TZ:0000077051:F001
30-10-2018

R-C
Curator

mr. R. Giltay
mr M.D. Kalmijn

Algemene gegevens
Naam onderneming
Barkmeijer Stroobos B.V.

20-11-2018
1

Gegevens onderneming
Hellingstraat 10
9872 PT Stroobs

20-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Het bouw en van schepen en drijvend materieel.

20-11-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 3.800.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Daarnaast nog een onder handenw erk positie van 7 miljoen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
78

20-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

20-11-2018
1

€ 446.739,00

01-03-2019
2

€ 432.262,69

29-05-2019
3

€ 448.249,35

28-08-2019
4

Toelichting
De boedelbijdrage inzake de Ecodelta en een verrekening van PME zijn
bijgeschreven op de boedelrekening.
€ 508.249,35

27-11-2019
5

Toelichting
De verkoopprijs van de aandelen in Conoship is ontvangen op de
boedelrekening.
€ 512.094,66

26-02-2020
6

Toelichting
Aan de curator is een salarisvoorschot betaald. De verrekening van de subsidie
is ontvangen. Verder is een kleine nota van december 2018 betaald, deze zal
nog w orden ingebracht bij Rabobank.
€ 539.319,66

26-05-2020
7

Toelichting
De boedel heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een bijdrage
betaald in de oplossing van een eigendomsvoorbehoud. Daarnaast is een ten
onrechte betaald bedrag aan een crediteur rond de datum van het
faillissement, terug ontvangen.
€ 548.119,66

26-08-2020
8

Toelichting
De opbrengst van de verkoop van klein materieel is ontvangen op de
boedelrekening.

Verslagperiode
van
30-10-2018
t/m
20-11-2018

20-11-2018
1

van
21-11-2018

01-03-2019
2

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

29-05-2019
3

t/m
29-12-2019
van
25-5-2019

28-08-2019
4

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019

27-11-2019
5

t/m
27-6-2020
van
27-11-2019

26-02-2020
6

t/m
25-2-2020
van
26-2-2020

26-05-2020
7

t/m
26-5-2020
van
27-5-2020

26-08-2020
8

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

26-11-2020
9

t/m
25-11-2020
van
26-11-2020
t/m
17-2-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

361 uur 36 min

2

453 uur 18 min

3

113 uur 30 min

4

44 uur 48 min

5

56 uur 12 min

6

48 uur 48 min

7

16 uur 12 min

8

22 uur 30 min

9

25 uur 30 min

10

43 uur 24 min

totaal

1.185 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren in deze verslagperiode zien onder meer op de voortzetting van de
onderneming vanaf de faillissementsdatum en de vele overleggen over de
afbouw van de onderhanden casco's alsmede een inventarisatie van
overnamekandidaten voor de w erf.

20-11-2018
1

Van de eerste verslagperiode zijn nog 37,5 uren geboekt in de tw eede
verslagperiode.

01-03-2019
2

In de tw eede verslagperiode zijn in totaal 415,8 uren besteedt aan het
faillissement.
Deze uren zien ondermeer op het voortzetten van de onderneming tot en met
dinsdag 18 december 2018, het voeren van onderhandelingen met in eerste
instantie Hanson UK in combinatie met Rabobank als hypotheek/pandhouder
en daaropvolgend met de diverse belangstellende partijen en Rabobank voor
een overname van de casco's en de scheepsw erf. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een overname van de casco's en de w erf door Thecla Bodew es.
De totale bestede uren in iedere verslagperiode zien behalve op de uren van
de curator ook op de uren van kantoorgenoot mr. I.J. W oltman als
w aarnemend en ondersteunend curator, alsook op die van de
faillissementsmedew erksters.
De uren in de afgelopen periode zien met name op contacten met crediteuren,
discussies over eigendomsvoorbehouden, de verkoop van de aandelen in
Conoship, contacten inzake de Joint Runner en de Ecodelta, de
subsidieregeling van de Ecodelta, en ook veel contact met Rabobank over de
afw ikkeling van de tussen Rabobank en boedel gemaakte afspraken.

29-05-2019
3

De uren in de afgelopen periode zien met name op de behandeling en de
afw ikkeling van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud en het overleg en de
onderhandeling met de crediteur w aarvan een bedrag is teruggevorderd.

26-02-2020
6

De uren in de afgelopen periode zien met name op de onderhandeling met de
crediteur w aaronder het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Verder
is er onder meer gecorrespondeerd over de Joint Runner en is nogmaals de
administratie doorgenomen.

26-05-2020
7

De uren in de afgelopen periode zien met name op correspondentie inzake de
Joint Runner, w erkzaamheden t.b.v. een derdenonderzoek door de
Belastingdienst en de afrekening met Rabobank.

26-08-2020
8

De uren in de afgelopen periode zien met name op correspondentie inzake de
Joint Runner.

26-11-2020
9

De uren in de afgelopen periode zien met name op correspondentie en
bestudering stukken inzake de Joint Runner.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurders: de heren J.C. de Groot en H.A.B. Veraart
Commissaris: de heer C. van Bladeren

20-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Arbitrage (internationaal) voor een vordering op Kroatische opdrachtgever van
5 miljoen euro.

20-11-2018
1

De procedure loopt nog en bevindt zich in de afrondende fase in die zin dat er
binnen enkele w eken een beslissing van de arbiters w ordt verw acht. De
procedure is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris door de
curator voortgezet w aarbij alle kosten w orden gedragen door Rabobank,
zijnde de belanghebbende bij de incasso van deze vordering vanuit haar
positie als pandhouder.

01-03-2019
2

Voorafgaand aan het faillissement heeft de failliete vennootschap evenw el ook
de eigenaar van het schip de Joint Runner gedagvaard vanw ege de gemaakte
kosten die samenhangen met het retentierecht (o.a. haven en kadegelden).
De gedaagde partij heeft de curator in die procedure opgeroepen om aan te
geven of deze de procedure namens failliet w enst over te nemen en voort te
zetten. Na overleg met de pandhouder is er voor gekozen om deze procedure
niet over te nemen.
De arbitrage-procedure is inmiddels met succes afgerond en op dit moment is
Rabobank als pandhouder bezig met de incasso van de vordering op de
Kroatische opdrachtgever.

29-05-2019
3

De incasso op de Kroatische opdrachtgever verloopt moeizaam. Daarbij komt
dat er inmiddels een nieuw e procedure aanhangig is gemaakt door de
tegenpartij bij de rechtbank Den Haag om te komen tot vernietiging van de
arbitrale uitspraak. De inschatting van de betrokken advocaat is, gezien de
gelimiteerde mogelijkheden om een arbitrale uitspraak te vernietigen, dat dit
een kansloze exercitie van de tegenpartij is. Een en ander w ordt formeel via
de boedel gevoerd, maar (financieel) door de materieel belanghebbende, de
Rabobank.

28-08-2019
4

De curator begrijpt dat de procedure nog loopt. Er zou sprake zijn van een
soort insolventieprocedure in Kroatië.

27-11-2019
5

De procedure tegen de Kroatische opdrachtgever loopt nog. De curator
begrijpt dat de tegenpartij een voorstel heeft gedaan voor een Restructuring
Plan (Chapter 11) en dat het consortium tegen dit plan heeft gestemd. Het
plan is echter w el aangenomen, blijkbaar heeft de bank met een
doorslaggevende stem ingestemd met het plan. Het consortium zal zich
beraden op nadere stappen.

26-02-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen bericht ontvangen dat er
w ijzigingen ten aanzien van de procedure tegen de Kroatische opdrachtgever
zouden zijn.

26-05-2020
7

Ook in deze verslagperiode heeft de curator geen bericht ontvangen over de
stand van de procedure tegen de Kroatische opdrachtgever.

26-08-2020
8

De procedure loopt nog. De Kroatische opdrachtgever heeft zich niet
neergelegd bij de arbitrale uitspraak.

26-11-2020
9

De juridische procedures rond de Joint Runner met de Kroatische partij zijn
afgerond. Het gaat nu nog om de afw ikkeling van de (executoriale) verkoop
van de Joint Runner. In dit kader zullen ook nadere afspraken w orden
gemaakt over de incasso op de Kroatische opdrachtgever.
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1.3 Verzekeringen
lopen allemaal door, gedeeltelijk via een holding tot 31/12/2018 (premies voor
jaar vooruit betaald).

20-11-2018
1

De verzekeringen zijn gecontinueerd tot en met 1 februari 2019, het moment
w aarop de lusten en lasten van de scheepsw erf voor rekening komen van
Bodew es. De gemaakte kosten van de verzekeringen w orden volledig
gedragen door Rabobank.

01-03-2019
2

De lopende verzekeringen zijn per 1 februari 2019 opgezegd.

29-05-2019
3

1.4 Huur
€ 258.000 per jaar (w ordt gehuurd van holding).

20-11-2018
1

De huur is inmiddels opgezegd.

01-03-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Achtereenvolgens:
1) een vordering van 5 miljoen euro op de Kroatische opdrachtgever (Joint
Runner) w aarover ten tijde van het faillissement nog een arbitrage loopt, heeft
de onderneming haar eigen vermogen en liquiditeiten ontnomen;
2) de onderneming heeft om de kosten te kunnen dekken een aantal nietscheepsbouw gerelateerde lasw erkzaamheden aangenomen w aarop een klein
verlies is geleden;
3) het project EcoDelta is aangenomen zonder w inst/risico opslag, dit project is
verliesgevend gebleken (verlies rond de 3,6 miljoen)
4) het lopende project voor Hanson UK (tw ee baggerschepen) heeft
vertragingen opgelopen. Uit een liquiditeitsprognose bleek dat in de zomer van
2019 een liquiditeitsbehoefte in de RC zou ontstaan van rond de 17 miljoen
euro naast de bankgarantie faciliteit. De Rabobank heeft aangegeven dit niet
te gaan (voor)financieren aangezien inmiddels duidelijk w as gew orden dat dit
project verlieslatend zou w orden afgesloten daar w aar het voor een
w instgevende prijs w as aangenomen. De Rabobank heeft daarop de
financiering opgeschort w aarna de vennootschap de uitzendkrachten (70
personen) naar huis heeft gezonden en het eigen faillissement heeft
aangevraagd.

20-11-2018
1

Tijdens de afgelopen verslagperiode zijn er geen andere aanvullende redenen
geconstateerd w elke een oorzaak vormen voor het faillissement.

01-03-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
78

20-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
78

20-11-2018
1

Toelichting
70 uitzendkrachten zijn op datum faillissement naar huis gezonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-11-2018

78

13-11-2018 formulieren voor UW V ingevuld.

totaal

78

2.4 Werkzaamheden personeel
Er w ordt vanaf de faillissementsdatum doorgew erkt op de w erf.
De w erkzaamheden bestaan er thans uit op hoofdlijnen het personeel
aansturen in het kader van het afbouw en van de tw ee casco’s alsmede het
faciliteren vanuit het kantoor van de w erven die kijken of een doorstart /
afbouw van de schepen mogelijk is.

20-11-2018
1

De w erkzaamheden zijn tot en met het einde van de loongarantieperiode,
dinsdag 18 december 2018, gecontinueerd op de w erf. Het met Rabobank
afgesproken doel om het casco 347 gereed te krijgen voor tew aterlating is met
de inzet van de w erknemers gehaald. De tew aterlating zal gebeuren door de
overname partij.

01-03-2019
2

Een deel van de w erknemers heeft na de overname van de scheepsw erf een
dienstverband gekregen bij de overnamepartij Barkmeijer Shipyards B.V.

29-05-2019
3

De boedelvordering van het UW V moet nog w orden ontvangen.
De vordering van het UW V is inmiddels ontvangen, zie punt 8. Crediteuren.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

27-11-2019
5

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaken behoren toe aan een andere niet failliete vennootschap.

20-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

klein materieel

€ 8.800,00

totaal

€ 8.800,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Alleen klein gereedschap, alle activa boven de € 450,00 w erden aangeschaft
door de beheer B.V. en vervolgens gehuurd door de failliete vennootschap.
Verder w erd activa project gerelateerd gekocht. Een inventarisatie dient nog
plaats te vinden.

20-11-2018
1

De bodemzaken zijn geïnventariseerd, deze zijn verkocht aan Thecla Bodew es.
De boedel zal aanspraak maken op een bedrag van € 8.800,00 indien door de
curator kan w orden aangetoond dat er sprake is van een bodemvoorrecht van
de fiscus. Tot dat moment w ordt dit bedrag geparkeerd op de derdenrekening
van Stichting derdengelden W ijn & Stael advocaten te Utrecht.

01-03-2019
2

In de komende periode zal de curator tot afw ikkeling van het bodemvoorrecht
van de fiscus met Rabobank trachten te komen, aangezien er inmiddels ook
bericht is ontvangen van de advocaat van Rabobank betreffende de rente die
in rekening w ordt gebracht over het geparkeerde bedrag.

26-05-2020
7

Door de boedel is namens de fiscus aanspraak gemaakt op de opbrengst van
het klein materieel ad € 8.800,00. De pandhouder heeft de aanspraak
geaccepteerd. De opbrengst is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

26-08-2020
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nog niet bekend.

20-11-2018
1

nog niet bekend.

01-03-2019
2

Uit een eerste analyse blijkt dat er sprake is van een bodemvoorrecht van de
fiscus. De definitieve beoordeling zal plaatsvinden bij de financiële afw ikkeling
van het faillissement.

26-02-2020
6

In de komende periode zal de curator tot afw ikkeling van het bodemvoorrecht
van de fiscus trachten te komen.

26-05-2020
7

Gelet op het vermelde onder 3.3. is dit punt afgew ikkeld.

26-08-2020
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventariseren en afw ikkelen.

20-11-2018
1

Verkoop van de bedrijfsmiddelen heeft inmiddels plaatsgevonden voor een
bedrag van
€ 8.800,00.

01-03-2019
2

De opbrengst van de bedrijfsmiddelen is ontvangen op de boedelrekening.

26-08-2020
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

afronden EcoDelta
afw ikkeling Joint Runner
Tw ee casco’s voor Hanson UK in aanbouw
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tw ee casco’s voor Hanson UK in aanbouw , afronden EcoDelta en afw ikkeling
Joint Runner (arbitrage voor 5 miljoen euro / retentierecht op schip dat nog
onder het retentierecht van Barkmeijer in de haven van Harlingen ligt).

20-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Mogelijke verkoop van tw ee Hanson baggerschepen aan een nieuw e w erf.
Afw ikkelen EcoDelta en volgen afw ikkeling arbitrage/retentierecht op de Joint
Runner.

20-11-2018
1

De tw ee Handson baggerschepen zijn verkocht aan de nieuw e eigenaar van
de w erf, Thecla Bodew es.

01-03-2019
2

De afw ikkeling van de Ecodelta is nog in gang, dit betreft de financiële
afw ikkeling.
De curator volgt de ontw ikkelingen in de lopende arbitragezaak rond de Joint
Runner. Er w ordt binnen enkele w eken een beslissing van de arbiters
verw acht.
De tw ee Hanson baggerschepen die aan Thecla Bodew es zijn verkocht,
w orden door Barkmeijer Shipyards B.V. afgebouw d. Het casco 347 is inmiddels
op 24 april 2019 te w ater gelaten.

29-05-2019
3

De onderhandelingen over de afw ikkeling van de Ecodelta zijn in de laatste
fase beland. De met de Ecodelta samenhangende verstrekte subsidie w ordt
door de boedel afgehandeld.
Met betrekking tot de Joint Runner is een positief besluit gevallen w aardoor de
pandhouder nu bezig is met de executie van het arbitrale vonnis.

De met de Ecodelta samenhangende verstrekte subsidie is nog in afw ikkeling.

27-11-2019
5

De executie aangaande de Joint Runner loopt nog steeds, dit is in handen van
pandhouder Rabobank.
De met de Ecodelta samenhangende verstrekte subsidie is definitief toegekend
en uitgekeerd. De beschikbaar gekomen gelden zijn uitbetaald aan de
betrokken partijen w aaronder de boedel die een bedrag van € 92.170,05 heeft
ontvangen.

26-02-2020
6

De onderhandelingen over de verkoop van de Joint Runner zijn nog in volle
gang.
De curator heeft begrepen dat er nog steeds onderhandelingen plaatsvinden
over de verkoop van de Joint Runner met een aantal partijen. De curator blijft
er op aandringen dat de afw ikkeling daarvan op korte termijn plaatsvindt,
aangezien het niet gew enst is dat de afw ikkeling van de Joint Runner op enig
moment de afw ikkeling van het faillissement gaat blokkeren.

26-05-2020
7

Tussen de diverse betrokken partijen rond de Joint Runner vindt op dit moment
nauw overleg plaats om te komen tot een openbare veiling van het schip,
w aarvan de curator verw acht dat deze veiling dit jaar zijn beslag zal krijgen.

26-08-2020
8

Inmiddels is vanw ege de kosten de Joint Runner (onder het retentierecht van
Barkmeijer) verplaatst van Harlingen naar Kampen. De besprekingen tussen
partijen lopen nog, de verw achting is dat begin 2021 de veiling van de Joint
Runner zal w orden ingezet. De curator merkt op dat de verkoop een complex
proces is met een groot aantal betrokkenen w aarbij de diverse partijen steeds
lastige afw egingen moeten maken.

26-11-2020
9

In de afgelopen periode zijn er tussen de leden van het consortium en
derden voortvarende stappen gezet om te komen tot de afw ikkeling tot de
executoriale verkoop van de Joint Runner. De curator had verw acht dat een
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en ander zijn beslag inmiddels zou hebben gekregen, dat is niet het geval.
W ellicht w ordt er meer duidelijk in de komende verslagperiode.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill incl. klantenbestand, domeinnamen,
telefoonnummers

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
- deelneming (8%) in Conoship International BV te Groningen
- ontw ikkeling project W indcat (engineeringsw erkzaamheden).

20-11-2018
1

De curator is nog in onderhandeling met de andere aandeelhouders over de
verkoopsom van de aandelen in Conoship.

01-03-2019
2

De ontw ikkelingen in het project W indcat, de engineeringsw erkzaamheden
vielen, zo is de curator duidelijk gew orden, onder het pandrecht van
Rabobank. Deze zijn meegegaan in de verkoop aan Bodew es.
Om de w aarde van de aandelen in Conoship te kunnen beoordelen heeft de
curator een quickscan laten uitvoeren. Op basis daarvan vinden op dit moment
onderhandelingen plaats met de andere aandeelhouder(s) over de verkoop
van de aandelen.

29-05-2019
3

Nadat de quick-scan aan de overige aandeelhouders beschikbaar is gesteld, is
nader overleg gevoerd. Dat heeft geresulteerd in een verkoop van de
aandelen aan de andere aandeelhouders voor een bedrag van € 60.000,00. In
de aankomende verslagperiode zal de levering en verkoop van de aandelen
plaatsvinden.

28-08-2019
4

De levering en verkoop van de aandelen in Conoship hebben inmiddels
plaatsgevonden. De koopsom is ontvangen.

27-11-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
verdere inventarisatie en verkoop van activa.

20-11-2018
1

Tot op dit moment heeft de curator geen andere activa aangetroffen dan de
activa zoals genoemd in dit verslag.

29-05-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.716.485,00
totaal

€ 7.716.485,00

Toelichting debiteuren
Is inclusief de vordering op Brodotrogir.

20-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie en mogelijk incasseren in overleg met pandhouder Rabobank

20-11-2018
1

Bovengenoemde w erkzaamheden moeten nog ter hand w orden genomen, de
focus w as de afgelopen verslagperiode vooral gericht op het laten doorw erken
van het personeel en de verkoop van de casco's en de w erf.

01-03-2019
2

Rabobank, als pandhouder van de debiteuren, heeft laten w eten de incasso
van de debiteuren zelf ter hand nemen en de boedel te informeren over de
voortgang.

29-05-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 36.000.000,00

20-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Is inclusief uitstaande bankgaranties.
€ 36.000.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De opgave vordering van Rabobank is nog niet ontvangen.

5.2 Leasecontracten

01-03-2019
2

5.2 Leasecontracten
Personenauto's en bedrijfsbus.

20-11-2018
1

De leasecontracten zijn gedeeltelijk gecontinueerd tijdens de doorw erkperiode
en daarna, de kosten daarvan zijn gedragen door Rabobank. Inmiddels zijn de
leasecontracten opgezegd.

01-03-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten op vrijw el alle activa voor zover aanw ezig in de failliete
vennootschap.

20-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
36 miljoen Rabobank.

20-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse eigendomsvoorbehouden, w orden geïnventariseerd.

20-11-2018
1

Aan diverse partijen is de mogelijkheid gegeven hun eigendomsvoorbehoud uit
te w innen, een aantal andere partijen hebben na overleg ervoor gekozen hun
eigendommen op de w erf te laten liggen in afw achting van een mogelijke
overname. Met overnamepartij Thecla Bodew es is de afspraak gemaakt dat zij
in overleg zal treden met de partijen die nog eigendomsvoorbehoud hebben
op aanw ezige zaken. W anneer daar discussies over ontstaan zal de curator
hierin w orden betrokken.

01-03-2019
2

Ten aanzien van een enkel eigendomsvoorbehoud heeft de curator de
afgelopen periode nog enige bemoeienis gehad. In de visie van de curator zijn
inmiddels alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld, in het bijzonder door
Thecla Bodew es als overnamepartij, die ook belang had bij het continueren
van opdrachten met de toeleveranciers voor de tw ee casco's.

29-05-2019
3

Op dit moment loopt er een discussie over een enkel eigendomsvoorbehoud
van een staalleverancier. De curator verw acht dat een en ander de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden.

27-11-2019
5

Inzake het ingeroepen eigendomsvoorbehoud is intensief overleg gevoerd met
de betreffende crediteur, haar creditverzekeringsmaatschappij en de
overnamepartij Thecla Bodew es. Dit overleg heeft geresulteerd in een
schikking ter afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud w aarbij de boedel een
bedrag van € 10.000,00 exclusief btw heeft voldaan ter voorkoming van een
langdurige en voor de boedel kostbare procedure.

26-02-2020
6

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Vermoedelijk op activa die niet aan de failliete vennootschap toebehoren.

20-11-2018
1

Een enkele partij heeft zich beroepen op retentierecht. Met overnamepartij
Thecla Bodew es is de afspraak gemaakt dat zij in overleg zal treden met deze
partij(en). W anneer daar discussies over ontstaan zal de curator hierin w orden
betrokken.

01-03-2019
2

De curator heeft in de afgelopen periode geen bemoeienis meer gehad inzake
een beroep op retentierecht.

29-05-2019
3

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 425.000,00

20-11-2018
1

Toelichting
€ 250.000 te vermeerderen met € 175.000 bij tew aterlating (geschiktheid om
te w ater te laten) van eerste Hanson casco.

Toelichting
Inmiddels is de totale toegezegde boedelbijdrage van € 425.000,00 inclusief
BTW voor de doorw erkperiode en het gereed maken van het casco 347 voor
tew aterlating, door Rabobank voldaan aan de boedel.

01-03-2019
2

Verder is met Rabobank afgesproken dat zij de personeelskosten van de
daadw erkelijke inzet tijdens de loongarantieperiode zullen vergoeden, dit gaat
om een totaalbedrag van € 357.648,99 inclusief BTW .

Toelichting
Inmiddels zijn de personeelskosten minus een rechtstreekse vergoeding aan
tw ee w erknemers, en exclusief de Omzetbelasting voldaan door Rabobank aan
de boedel.

29-05-2019
3

Met Rabobank bestaat nog discussie over de vraag of er al dan niet
Omzetbelasting verschuldigd is. Rabobank stelt zich op het standpunt dat er
geen Omzetbelasting over de personeelskosten verschuldigd is, de boedel dat
dat w el het geval is.
Ten aanzien van de afw ikkeling van de kw estie met de Ecodelta ligt er
inmiddels een afspraak, onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris, inhoudende dat Rabobank een boedelbijdrage van € 15.000,00
betaalt als vergoeding voor de inzet van de boedel om te komen tot een
afrekening met de opdrachtgever van de Ecodelta.
Verder is met Rabobank afgesproken dat de helft van het subsidiebedrag dat
mogelijk verpand zou zijn aan Rabobank, toekomt aan de boedel en de andere
helft aan Rabobank.

Toelichting
De discussie met Rabobank inzake de omzetbelasting over de
personeelskosten loopt nog. Rabobank heeft getracht hierover uitsluitsel te

28-08-2019
4

krijgen bij de Belastingdienst, dit is echter niet geslaagd. Op dit moment w ordt
op verzoek van Rabobank een advies gemaakt door een specialist op het
gebied van Omzetbelasting. De curator heeft Rabobank verzocht de laatste
stand van zaken te geven, opdat deze discussie de afw ikkeling niet in de w eg
zal staan.
De boedelbijdrage inzake de Ecodelta is in de afgelopen periode ontvangen op
de boedelrekening.

Toelichting
De discussie met Rabobank ten aanzien van de omzetbelasting over de
personeelskosten loopt nog steeds. Inmiddels heeft Rabobank een advies
aangeleverd w aarover de curator zich nog nader zal buigen. De verw achting is
dat een en ander in de komende verslagperiode kan w orden afgew ikkeld.

Toelichting
De curator zal uit praktisch oogpunt de afrekening met Rabobank gaan
opstellen op het moment w anneer het faillissement financieel w ordt
afgew ikkeld. In de afrekening w orden ook de personeelskosten opgenomen.

Toelichting
Ten aanzien van de btw -kw estie is inmiddels een notitie ontvangen van een
door Rabobank ingeschakelde specialist op het gebied van Omzetbelasting. De
curator beraadt zich op de inhoud van de notitie. De komende verslagperiode
zal de curator de afrekening van de personeelskosten met Rabobank definitief
maken.

Toelichting
Met betrekking tot de discussie aangaande de btw over de loonkosten volgt de
curator het advies van de door Rabobank ingeschakelde specialist op, hij is
tenslotte een autoriteit op dit gebied. Er zal geen btw w orden gevorderd over
de loonkosten. Voor de afrekening met Rabobank zie punt 5.8.

Toelichting
Voor de afrekening met Rabobank zie punt 6.1.

Toelichting
Voor de afrekening met Rabobank zie punt 6.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-11-2019
5

26-02-2020
6

26-05-2020
7

26-08-2020
8

26-11-2020
9

18-02-2021
10

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verder inventariseren van activa en of de zekerheidsrechten van de Rabobank
daarop rusten.

20-11-2018
1

De activa en de zekerheidsrechten zijn geïnventariseerd. De curator is nog met
Rabobank in discussie over de rechten op de opbrengst van verkoop van de
8% aandelen in Conoship International B.V. en op vorderingen die
samenhangen met de Ecodelta.

01-03-2019
2

Er is geen discussie met Rabobank over de opbrengst van de 8% aandelen in
Conoship, dit in tegenstelling tot w at in het tw eede verslag is opgenomen.

29-05-2019
3

Inmiddels heeft de boedel afspraken gemaakt met Rabobank over de financiële
afw ikkeling van de Ecodelta zoals hiervoor is aangegeven.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt tijdelijk door de curator voortgezet middels een
daartoe van de Rabobank verkregen boedelbijdrage w aaruit alle lopende
kosten alsmede de bruto loonsom van de ingezette w erknemers voldaan
w ordt.

20-11-2018
1

Op dinsdag 18 december 2018 is de exploitatie van de onderneming door de
curator beëindigd.

01-03-2019
2

De periode dat de onderneming is voortgezet dient enkel nog financieel met
Rabobank w orden afgerekend, zoals onder 5.8 is aangegeven.

29-05-2019
3

De curator zal uit praktisch oogpunt de afrekening met Rabobank gaan
opstellen op het moment w anneer het faillissement financieel w ordt
afgew ikkeld.

26-02-2020
6

De curator heeft Rabobank verzocht een totaalafrekening door NTAB te laten
opstellen. De verw achting is dat NTAB deze maand de afrekening zal
aanleveren.

26-08-2020
8

Aangezien de curator nog steeds de afrekening van NTAB niet heeft ontvangen
is Rabobank opnieuw gerappelleerd om deze aan te leveren.

26-11-2020
9

Van Rabobank is een door NTAB opgestelde afrekening ontvangen. De
curator heeft nog nadere informatie over de loonkosten opgevraagd bij het
UW V. Na ontvangst van de informatie zal de curator in overleg treden met
Rabobank om tot een finale afrekening met Rabobank te komen.
Daaropvolgend kan namens de boedel btw -aangifte w orden gedaan.

18-02-2021
10

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De controller van de vennootschap houdt in overleg met de curator en NTAB
(ingeschakeld door de Rabobank) dagelijks toezicht op de uitgaven van de
vennootschap.

20-11-2018
1

Rabobank heeft alle kosten tijdens de tijdelijke voortzetting van de
onderneming door de curator voldaan, een en ander is nauw gezet
bijgehouden.

01-03-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortzetten van de activiteiten gericht op de tew aterlating van het eerste
Hanson casco, het transport gereed maken / afbouw van het tw eede Hanson
casco om de kans op een doorstart van de activiteiten van Barkmeijer Stroobos
te vergroten.

20-11-2018
1

Op dinsdag 18 december 2018 is de exploitatie van de onderneming door de
curator beëindigd.

01-03-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In onderzoek.

20-11-2018
1

Nadat de onderhandelingen met opdrachtgever Hanson UK en Rabobank als
hypotheek/pandhouder niet resulteerden in een doorstart en Hanson UK de
overeenkomst met Barkmeijer heeft opgezegd zijn daaropvolgend gesprekken
gew eest met diverse belangstellende partijen en Rabobank voor een
overname van de casco's en de scheepsw erf. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd
in een overname van de casco's en de w erf door Thecla Bodew es. In goed
overleg met Thecla Bodew es, de besloten vennootschap Stroobos Beheer B.V.
(eigenaar geactiveerde materialen en onroerende zaken) en Rabobank is een
overeenkomst gesloten w aarmee de activiteiten van Barkmeijer in Stroobos
zijn hervat per 1 februari 2019 op naam van de door Thecla Bodew es nieuw
opgerichte besloten vennootschap Barkmeijer Shipyards B.V.

01-03-2019
2

De scheepsw erf draait inmiddels w eer en het casco 347 is inmiddels te w ater
gelaten.

29-05-2019
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Behalve de opbrengst van de Goodw ill (25.000,=) en mogelijk van het klein
materieel (8.800,=), zie punt 3.3, is er geen opbrengst in de boedel gevloeid.

6.7 Boedelbijdrage

01-03-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De boedelbijdrage voor de door de curator verrichtte w erkzaamheden ligt
besloten in het bedrag van € 425.000,00, inclusief BTW , die de curator heeft
ontvangen van Rabobank.

01-03-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek

20-11-2018
1

Op donderdag 28 februari 2019 zijn de tw ee casco's en de w erf via een
formele en juridische levering overgedragen aan Barkmeijer Shipyards B.V.

01-03-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nader onderzocht w orden, op eerste gezicht ziet de administratie er zeer
goed geordend uit.

20-11-2018
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

01-03-2019
2

In de aankomende periode zal de curator deze w erkzaamheden oppakken.

29-05-2019
3

De curator zit in de afrondende fase van het onderzoek naar de
boekhoudplicht. De curator heeft tot op dit moment nog geen
onregelmatigheden kunnen constateren.

27-11-2019
5

De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve standpunt gaan
innemen.

26-02-2020
6

De curator heeft nogmaals de administratie doorgenomen en constateert dat
aan de boekhoudplicht is voldaan.

26-05-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Zal nader onderzocht w orden.

20-11-2018
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

01-03-2019
2

In de aankomende periode zal de curator deze w erkzaamheden oppakken.

29-05-2019
3

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

27-11-2019
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zal nader onderzocht w orden.

20-11-2018
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

01-03-2019
2

In de aankomende periode zal de curator deze w erkzaamheden oppakken.

29-05-2019
3

De accountant heeft een goedkeuringsverklaring afgegeven voor de
gedeponeerde jaarrekeningen.

27-11-2019
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet relevant gezien tijdsverloop.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nader onderzocht w orden.

Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
In de aankomende periode zal ook het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur
plaatsvinden, dat voornamelijk afhankelijk is van de uitkomst van de
w erkzaamheden die onder 7.1 tot en met 7.3 zijn genoemd.

Toelichting
De curator zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur de komende
verslagperiode afronden. Tot op dit moment is geen onbehoorlijk bestuur
geconstateerd. De curator verw acht niet dat in de komende verslagperiode
hierin nog verandering zal komen.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve standpunt gaan
innemen.
Nee
Toelichting
De curator komt op basis van zijn onderzoek tot de conclusie dat er geen
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

20-11-2018
1

01-03-2019
2

29-05-2019
3

27-11-2019
5

26-02-2020
6

26-05-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal nader onderzocht w orden.

Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
Zie 7.5

Toelichting
De curator zit in de afrondende fase van het onderzoek naar paulianeus
handelen. De curator heeft tot op dit moment geen onregelmatigheden kunnen
constateren.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve standpunt gaan
innemen.
Nee

20-11-2018
1

01-03-2019
2

29-05-2019
3

27-11-2019
5

26-02-2020
6

26-05-2020
7

Toelichting
De curator komt op basis van zijn onderzoek tot de conclusie dat er geen
sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve standpunt gaan
innemen.

26-02-2020
6

De curator heeft op basis van zijn onderzoek geen onrechtmatigheden
geconstateerd.

26-05-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek naar rechtmatigheid zal in een later stadium plaats dienen te
vinden.

20-11-2018
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

01-03-2019
2

De curator hecht eraan te vermelden dat er op dit moment geen enkele
aanleiding is gevonden om te veronderstellen dat zich onrechtmatigheden
hebben voorgedaan bij de failliete vennootschap. Het nadere onderzoek zal
dat verder uitw ijzen, zodat aan deze uitspraak nog geen rechten kunnen
w orden ontleend.

29-05-2019
3

De curator heeft een recent overleg gehad met de bestuurders. Tot op dit
moment zijn er geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het nader
boekenonderzoek zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

28-08-2019
4

Het boekonderzoek is bijna afgerond. Tot op heden zijn er geen
onregelmatigheden geconstateerd en de verw achting is niet dat dit zal
gebeuren.

27-11-2019
5

De curator zal in de komende verslagperiode zijn definitieve standpunt gaan
innemen.

26-02-2020
6

De curator heeft op basis van zijn onderzoek geen onrechtmatigheden
geconstateerd.

26-05-2020
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend, w orden thans voldaan door de Rabobank.
€ 8.315,00

20-11-2018
1

01-03-2019
2

Toelichting
Boedelvorderingen dienen vanw ege de doorw erkperiode nog verder inzichtelijk
te w orden gemaakt in de aankomende verslagperiode.
€ 4.604,00

29-05-2019
3

Toelichting
De verw achting is dat de boedelvorderingen de komende verslagperiode
duidelijk zullen w orden.
In de vorige verslagperiode w as een door de curator betw iste vordering ten
onrechte als boedelvordering opgenomen. Deze vordering is nu geplaatst op
de lijst van voorlopig betw iste crediteuren.
€ 641.983,00

27-11-2019

Toelichting
Het UW V heeft haar boedelvordering van € 637.379 ingediend.
€ 648.474,61

5

26-08-2020
8

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering bijgesteld naar € 643.871,04.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 85.004,00

20-11-2018
1

01-03-2019
2

Toelichting
loonheffing oktober 2018.
€ 785.814,00

27-11-2019
5

Toelichting
De fiscus heeft een vordering van € 700.811,00 ingediend conform artikel 43
van de Invorderingsw et. Deze vordering ziet op de aanslag Omzetbelasting
van september en oktober 2018.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 247,00

20-11-2018
1

01-03-2019
2

Toelichting
ziet op een terugvordering ZW -uitkering.
Overige vordering nog niet bekend.

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

29-05-2019
3

€ 97.142,00

27-11-2019
5

€ 99.157,62

26-08-2020
8

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering bijgesteld.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 40.319,00

20-11-2018
1

01-03-2019
2

Toelichting
vorderingen overuren personeel.
€ 45.667,00

29-05-2019
3

Toelichting
De vorderingen van personeel zijn aangevuld.
€ 45.914,00

28-08-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
92

20-11-2018
1

149

01-03-2019
2

Toelichting
De crediteurenlijst is verder bijgew erkt.
153

29-05-2019
3

154

27-11-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.003.996,00

20-11-2018
1

Toelichting
Een lijst met voorlopig erkende crediteuren en
een lijst met voorlopig erkende crediteuren met eigendomsvoorbehoud.
€ 9.600.921,00

01-03-2019
2

Toelichting
De vorderingen staan inmiddels op één lijst.
€ 9.538.027,33

29-05-2019
3

Toelichting
In verband met de overname van de w erf door Thecla Bodew es w aarbij de
tw ee casco's w orden afgebouw d, hebben een aantal toeleveranciers hun
vordering kunnen bijstellen.
€ 10.062.246,00

28-08-2019
4

Toelichting
Er is nog een vordering genoteerd die eerder als P.M. w as opgenomen op de
lijst.
€ 10.065.164,00

27-11-2019
5

Toelichting
De curator heeft één van de crediteuren aangeschreven en verzocht tw ee
betalingen van failliet aan deze crediteur van rond datum faillissement terug te
storten aan de boedel. De curator is van mening dat de crediteur op de hoogte
w as van het aanstaande faillissement en dat de overige crediteuren door de
betaling zijn benadeeld.
De curator voert inmiddels correspondentie met de door de crediteur
ingeschakelde advocaat over deze zaak.
€ 10.034.841,20

26-02-2020
6

Toelichting
Een vordering is naar beneden bijgesteld ivm de overname van Barkmeijer
Stroobos B.V. door Bodew es.
Inmiddels is overeenstemming bereikt met de crediteur en na goedkeuring van
de rechter-commissaris zal de boedel een bedrag van € € 39.325,00 inclusief
BTW kunnen ontvangen. Daarmee zal deze discussie beëindigd zijn.
€ 9.839.566,58
Toelichting
Na de afw ikkeling van een eigendomsvoorbehoud is de betreffende vordering
naar beneden bijgesteld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

26-08-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-11-2018
1

Nog niet bekend.

01-03-2019
2

Nog niet bekend.

29-05-2019
3

Nog niet bekend.

27-11-2019
5

Nog niet bekend.

26-02-2020
6

Nog niet bekend.

26-05-2020
7

Nog niet bekend.

26-08-2020
8

Nog niet bekend.

18-02-2021
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
verder inventariseren

20-11-2018
1

Verder inventariseren of vorderingen in het kader van de overname nog
w ijzigen.

01-03-2019
2

In geval van een uitdeling zullen alle vorderingen w orden geverifieerd en
gecontroleerd of de vorderingen, w aar nodig, zijn gecorrigeerd vanw ege de
overname door Thecla Bodew es en de afspraken die zij met een groot aantal
crediteuren heeft kunnen maken voor de afbouw van de casco's.

29-05-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Brodotrogir (Kroatische opdrachtgever Joint Runner).

20-11-2018
1

De procedure tegen Brodotrogir is zoals eerder in dit verslag vermeld met
succes afgerond.

29-05-2019
3

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
(internationale) arbitrage.

20-11-2018
1

9.3 Stand procedures
laatste fase.

20-11-2018
1

Zoals eerder aangegeven in dit verslag w ordt binnen enkele w eken een
beslissing van de arbiters verw acht.

01-03-2019
2

Voorafgaand aan het faillissement heeft de failliete vennootschap evenw el ook
de eigenaar van het schip de Joint Runner gedagvaard vanw ege de gemaakte
kosten die samenhangen met het retentierecht (o.a. haven en kadegelden).
De gedaagde partij heeft de curator in die procedure opgeroepen om aan te
geven of deze de procedure namens failliet w enst over te nemen en voort te
zetten. Na overleg met de pandhouder is er voor gekozen om deze procedure
niet over te nemen.
De arbitrage-procedure is inmiddels met succes afgerond en op dit moment is
Rabobank als pandhouder bezig met de incasso van de vordering op de
Kroatische opdrachtgever.

29-05-2019
3

Zoals eerder al aangegeven in het verslag is door de tegenpartij een
procedure tot vernietiging van de arbitrale uitspraak gestart.

28-08-2019
4

De curator begrijpt dat de procedure nog loopt. Er zou sprake zijn van een
soort insolventieprocedure in Kroatië.

27-11-2019
5

De procedure tegen de Kroatische opdrachtgever loopt nog. De curator
begrijpt dat de tegenpartij een voorstel heeft gedaan voor een Restructuring
Plan (Chapter 11) en dat het consortium tegen dit plan heeft gestemd. Het
plan is echter w el aangenomen, blijkbaar heeft de bank met een
doorslaggevende stem ingestemd met het plan. Het consortium zal zich
beraden op nadere stappen.

26-02-2020
6

De curator hoopt de komende verslagperiode meer duidelijkheid te ontvangen
over het verdere verloop van de procedure in Kroatië in samenhang met het
retentierecht dat door de curator nog steeds w ordt uitgeoefend op de Joint
Runner dat daarmee samenhangt.

26-05-2020
7

Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 1.2 en 3.7 is vermeld.

26-08-2020
8

Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 1.2 en 3.7 is vermeld.

26-11-2020
9

Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 1.2 en 3.7 is vermeld.

18-02-2021
10

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De procedure is onder dekking van de kosten door de Rabobank gecontinueerd
aangezien de w eek na het uitspreken van het faillissement de hoorzittingen
w aren gepland w aarna er door de arbiters een uitspraak zal w orden gedaan.

20-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Trachten om de tw ee Hanson casco’s onder te brengen bij een nieuw e w erf
w aarmee de schade voor de vele onderaannemers (crediteuren) aanzienlijk
kan w orden beperkt indien een afbouw plaats gaat vinden. Daarbij tracht de
curator ook het personeel aan het w erk te krijgen bij de w erf die de afbouw
gaat verzorgen. Daarbij/ daarna kan gekeken w orden of een doorstart van de
w erf tot de mogelijkheden behoort w aarbij de curator w el opmerkt dat de
onroerende zaken en vrijw el alle roerende zaken toebehoren aan een andere
niet failliete vennootschap binnen de groep. Verder zal de curator de nodige
zaken dienen te gaan inventariseren en afw ikkelen.

20-11-2018
1

Nu per 28 februari 2019 de overname een feit is, zal de curator in de komende
verslagperiode zich met name richten op:
- de financiële afw ikkeling van het doorzetten van de onderneming tijdens de
loongarantieperiode;
- nader onderzoek doen naar de administratie ;
- de afw ikkeling van hetgeen samenhangt met de Ecodelta;
- verkoop van de 8% aandelen in Conoship International B.V.

01-03-2019
2

De komende verslagperiode staat op de agenda van de curator:
- de financiële afw ikkeling van het doorzetten van de onderneming tijdens de
loongarantieperiode;
- nader onderzoek doen naar de administratie;
- verkoop van de 8% aandelen in Conoship International B.V.

29-05-2019
3

De afw ikkeling van de Ecodelta is nagenoeg afgerond.
- de financiële afw ikkeling van het doorzetten van de onderneming tijdens de
loongarantieperiode w aaronder de discussie met Rabobank over de
Omzetbelasting over de personeelskosten;
- nader onderzoek naar de administratie;
- levering aandelen Conship;
- afw ikkeling van de subsidie rond de Ecodelta.

28-08-2019
4

- de financiële afw ikkeling van het doorzetten van de onderneming tijdens de
loongarantieperiode w aaronder de discussie met Rabobank over de
Omzetbelasting over de personeelskosten;
- afronding eigendomsvoorbehoud afw achten;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid afronden;
- aanspraak op terugbetaling afronden;
- afw ikkeling van de subsidie rond de Ecodelta.

27-11-2019
5

- een eindafrekening voor Rabobank opmaken;
- de claim van het eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid afronden;
- de terugbetaling monitoren;
- de subsidie m.b.t. de Ecodelta is afgerond;
- de verkoop van de Joint Runner volgen.

26-02-2020
6

- een eindafrekening voor Rabobank opmaken;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond;
- de terugbetaling is ontvangen;
- de verkoop van de Joint Runner volgen.

26-05-2020
7

- in samenspraak met Rabobank komen tot een eindafrekening;
- de verkoop van de Joint Runner volgen;
- afw ikkelen faillissement.

26-08-2020
8

- in samenspraak met Rabobank komen tot een eindafrekening;
- de verkoop van de Joint Runner volgen;
- afw ikkelen faillissement.

26-11-2020
9

- Joint Runner;
- afrekening Rabobank;
- boedelaangifte btw ;
- afw ikkelen faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

20-11-2018
1

Nog onbekend.

01-03-2019
2

De curator verw acht dat het faillissement na de zomerperiode kan w orden
afgerond.

29-05-2019
3

De verw achting is eind 2019/begin 2020, dit hangt mede af van de procedure
rond het arbitrale vonnis.

28-08-2019
4

De verw achting is dat het faillissement begin 2020 kan w orden afgerond, een
en ander is afhankelijk van de afw ikkeling van de Joint Runner en de
afw ikkeling met de bank van een aantal financiële kw esties die nog spelen,
alsmede de aanspraak op de terugbetaling in de kw estie genoemd onder 9.1.

27-11-2019
5

De afw ikkeling van het faillissement is nog afhankelijk van de kw estie met de
Joint Runner. Verder zal de curator in de komende verslagperiode een definitief
standpunt innemen ten aanzien van de boekhoudplicht en de rechtmatigheid.
Ook zal de curator een afrekening voor Rabobank opstellen.

26-02-2020
6

De afw ikkeling van het faillissement is nog afhankelijk van de kw estie met de
Joint Runner. Verder zal de curator in de komende verslagperiode een
afrekening voor Rabobank opstellen. Laatst genoemde is vanw ege ziekte en
thuisverblijf van de curator nog niet uitgevoerd.

26-05-2020
7

De afw ikkeling van het faillissement is nog afhankelijk van de kw estie met de
Joint Runner. Verder w il de curator in de komende verslagperiode in
samenspraak met Rabobank komen tot een eindafrekening.

26-08-2020
8

De afw ikkeling van het faillissement is nog afhankelijk van de verkoop van de
Joint Runner. Verder w il de curator in de komende verslagperiode in
samenspraak met Rabobank komen tot een eindafrekening.

26-11-2020
9

Alvorens het faillissement te kunnen afw ikkelen zal de kw estie met de Joint
Runner moeten w orden afgerond en zal met Rabobank moeten zijn
afgerekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
zie plan van aanpak onder 10.2

20-11-2018
1

zie plan van aanpak onder 10.2

01-03-2019
2

zie plan van aanpak onder 10.1

29-05-2019
3

zie plan van aanpak onder 10.1

28-08-2019
4

zie plan van aanpak onder 10.1

27-11-2019
5

zie plan van aanpak onder 10.1

26-02-2020
6

zie plan van aanpak onder 10.1

26-05-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

