
Algemeen

Gegevens onderneming

Strametco B.V. ("Strametco"),
Gevestigd te (8861 NW) Harlingen aan de Lange Lijnbaan 9

Activiteiten onderneming

Straal- en schilderwerk van schepen, ketels, tanks, constructiewerken, installaties, gebouwen 
en machines.

Omzetgegevens

Brutomarge:
2013: € 1.115.933,00
2014: € 1.496.542,00
2015 (concept): € 1.018.512,00

Personeel gemiddeld aantal

13

Saldo einde verslagperiode

€ 26.620,00.

€ 154.924,07

Verslagperiode

19 januari 2016 tot en met 15 februari 2016.

16 februari 2016 tot en met 15 mei 2016

Bestede uren in verslagperiode

103 uren en 45 minuten.

89 uren en 40 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002309:F001

19-01-2016

mr. HH Kielman

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/16/4
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Bestede uren totaal

103 uren en 45 minuten.

193 uren en 25 minuten

Toelichting

Het betreft het beginverslag, ziend op de eerste periode van vier weken van het faillissement. 
De curator is met name doende geweest om de boedel, het actief en met name ook de 
crediteurenposities, te inventariseren. Voorts zijn eerste stappen ondernomen voor wat betreft 
de verkoop van actief.

Het betreft het eerste kwartaalverslag, ziend op het eerste kwartaal te rekenen vanaf de 
datum van het beginverslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Statutair bestuurder van Strametco is de heer A.W.P.T. van Emmerik. De aandelen van 
Strametco worden gehouden door Strametco Vastgoed B.V. ("Strametco Vastgoed"), van wie 
mevrouw P.L. Post heeft te gelden als statutair bestuurder. De aandelen van Strametco 
Vastgoed voorts worden gehouden door Strametco Holding B.V. ("Strametco Holding"), van 
wie de heer W.S. Post heeft te gelden als de statutair bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belasting:
2013: vooralsnog onbekend
2014: - € 239.789,00
2015 (concept): - € 2.238.511,00

De substantiële verlaging van het resultaat in het jaar 2014/2015, laat zich verklaren door 
enerzijds een lagere brutomarge doordat minder werken werden aangenomen, en anderzijds 
door een kostentoename en noodzakelijkerwijs het moeten treffen van een voorziening voor 
een (oninbaar geworden) vordering op Lametco.

1.3 Balanstotaal

2013: € 1.982.926,00
2014: € 2.812.318,00
2015 (concept): € 928.858,00

De substantiële verhoging van het balanstotaal in het jaar 2013/2014, laat zich verklaren door 
het verstrekken van een lening aan Lametco en het herwaarderen van (andere) vorderingen. 
De substantiële verlaging van het balanstotaal in het jaar 2014/2015 heeft te maken met 
(opnieuw) het inmiddels voorzien van uitblijven van terugbetaling van de lening aan Lametco 
als verstrekt.
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1.4 Lopende procedures

De curator is ermee bekend dat een procedure lopende was tussen Strametco als eisende 
partij en de eigenaar van de scheepslift, zich bevindende op het haventerrein, als de 
gedaagde partij. De procedure in eerste aanleg is door Strametco verloren, en appel is 
ingesteld tegen een datum in september 2016. De curator zal, na studie van het dossier, een 
afweging maken en de procedure al dan niet voortzetten. De onderliggende stukken zijn bij de 
advocaat van Strametco opgevraagd.

De advocaat van Strametco heeft de stukken vooralsnog niet toegezonden. De advocaat 
is opnieuw aangeschreven met het verzoek om de (proces)stukken te mogen 
ontvangen.

1.5 Verzekeringen

Strametco had een groot aantal verzekeringen lopen. Behalve de gebruikelijke verzekeringen 
als een bedrijfsongevallen- en wagenparkverzekering, liepen diverse specifieke verzekeringen 
voor specifiek actief. Strametco beschikte over relatief veel waardevol actief.

1.6 Huur

Strametco huurde een bedrijfshal op het haventerrein te Harlingen aan de Lange Lijnbaan 9 
van Strametco Vastgoed. Deze laatste entiteit had de bedrijfshal aangekocht uit het 
faillissement van Welsec Schilders- En Classificeerbedrijf B.V. ("Welsec") op 1 februari 2012. 
In verband met ook weer de verkoop en levering van de bedrijfshal op 15 oktober 2015 door 
Strametco aan een andere havenexploitant - en in dat verband afkoop van de 
huurovereenkomst tegen € 225.000,00 - kwam de huurovereenkomst tot een einde, of in ieder 
geval is zulks door de kopende partij gesteld.

Voorafgaande aan het faillissement, per 1 december 2015, heeft Strametco voorts een 
bedrijfshal gehuurd te Leeuwarden. De bedoeling was om aldaar de zaken van Strametco naar 
over te brengen; immers, naar het standpunt van de koper van de bedrijfshal te Harlingen had 
men te Harlingen geen aanspraak meer op het gebruik van ruimte. Naar verluid zou een 
maandelijkse huurtermijn zijn overeengekomen van € 600,00 per maand. Eigenaar van de 
bedrijfshal is Paragon B.V.("Paragon"), van wie (opnieuw) mevrouw P.L. Post heeft te gelden 
als de (middellijk) statutair bestuurder en aandeelhouder. 

Thans lopen geen huurovereenkomsten meer. Met name de beëindiging van de 
huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfshal te Leeuwarden had voeten in de 
aarde. Waar aanvankelijk de afspraak was zo spoedig mogelijk ontruimd op te leveren, 
is de verstandhouding onder druk komen te staan. Uiteindelijk is opgeleverd per datum 
9 mei 2016 en is een (wettelijke) boedelvordering genoteerd van € 1.975,00. Aansluitend 
op de oplevering is een geschil gerezen omtrent de wijze van oplevering. Paragon 
stelde zich op het standpunt dat nog chemisch afval verwijderd diende te worden in een 
naastgelegen hal. De curator heeft een vordering van Paragon in verband met de te 
maken kosten voor afvoer voorlopig als boedelvordering erkend. Een vordering is 
vooralsnog niet ingediend.
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1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is - kort gezegd - aangevraagd door het pensioenfonds jegens wie een forse 
betalingsachterstand was ontstaan. Strametco was in een staat van betalingsonmacht komen 
te verkeren, waaraan ten minste de volgende omstandigheden hebben bijgedragen:

a) verlies, waarop niet was gerekend, van de procedure in eerste aanleg tegen de eigenaar 
van de scheepslift. Met de procedure was een geldbedrag van ca. € 270.000,00 gemoeid;
b) (te) lang proberen om de gelieerde onderneming Lametco B.V. ("Lametco"), welke 
vennootschap is gefailleerd op 24 november 2015 en waarvan ondergetekende eveneens 
heeft te gelden als de curator, overeind te houden. Met de instandhouding van Lametco was 
geld gemoeid, en voorts vroeg de nijpende situatie binnen (ook) Lametco om aandacht van de 
statutair bestuurder, (opnieuw) zijnde (middellijk) de heer A.W.P.T. van Emmerik; 
c) onthouden van betaling door een debiteur van Strametco, zijnde (tevens) de kopende partij 
van de bedrijfshal te Harlingen van Strametco Vastgoed. Naar verluid werd door de debiteur 
ten onrechte een bedrag onthouden van ca. € 150.000,00. Tussen Strametco en de crediteur 
bestond verschil van inzicht over onderscheiden aanspraken, mede in het licht van de 
(ver)koop van de bedrijfshal;
d) het spaaklopen van een voorgenomen reorganisatie en overdracht van (een gedeelte van) 
de onderneming. Het voornemen bestond om Strametco B.V. (af) te splitsen; op 22 december 
2015 was zelfs al een splitsingsvoorstel gedeponeerd. Het afgesplitste deel zou aan de heer 
Van Emmerik worden overgedragen, die op zijn beurt de onderneming zou overdragen aan 
een Rotterdamse onderaannemer van de koper van de bedrijfshal. Tot overeenstemming 
kwam het echter niet, terwijl Strametco tussentijds in de positie kwam te verkeren dat de 
bedrijfshal moest verlaten. Strametco kwam klem te staan.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

13

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

17

2.3 Datum ontslagaanzegging

21 januari 2016

  

2.4 Werkzaamheden

Onder de werknemers bevonden zich metaalbewerkers, conserveerders, voormannen en 
administratief medewerkers.

Over de opzeggingsperiode heeft de curator, vanwege de versoepelde opstelling van 
het UWV, een werknemer uitgeleend aan PBC B.V. ("PBC"), een andere havenexploitant. 
Uitlening heeft voortgeduurd tot de door het UWV gestelde einddatum dienstverband 
van 29 februari 2016. De uitlening heeft de boedel € 2.850,00 exclusief omzetbelasting 
opgeleverd.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Het roerend actief is door de curator geïnventariseerd. Voorafgaande aan het faillissement 
heeft al een (onderhandse) verkoop plaatsgehad van actief in opdracht van de Belastingdienst 
uit hoofde van een gelegd bodembeslag. De koopprijs van ca. € 60.000,00 is rechtstreeks aan 
de Belastingdienst betaald en is in mindering gestrekt op haar vordering.

Aanstonds na het faillissement, is de curator in onderhandeling getreden met de koper van de 
bedrijfshal over het (voortdurend) gebruik van jukken. De onderhandelingen hebben geleid tot 
verkoop van de jukken voor een bedrag van € 22.000,00 exclusief omzetbelasting. De 
transactie verklaart het huidig saldo op de faillissementsrekening.

Voor wat betreft het overig actief heeft in opdracht van de curator een taxatie plaatsgehad. In 
algemene zin past de opmerking dat Strametco beschikt over relatief waardevol actief. 
Volgend op de taxatie heeft de curator eerst de onderaannemer van de koper van de 
bedrijfshal te Harlingen in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen. Deze partij was 
de meest voor de hand liggende partij om aan te verkopen, echter de bieding is door de 
curator als te laag beoordeeld. Voorts heeft de curator aan de opkoper in het gelieerde 
faillissement van Lametco de mogelijkheid geboden om een bod uit te brengen. De curator 
heeft de bieding thans in overweging. Voorts hebben zich voor specifiek actief nog specifieke 
(op)kopers gemeld.

De curator is met de opkoper in onderhandeling getreden, nadat haar aanvankelijke bod 
te laag werd gevonden. Moeilijkheid bij de beoordeling van de bieding was de voorraad 
verf, waarvan de vraag was of de voorraad waarde vertegenwoordigde dan wel diende 
te worden beschouwd als chemisch afval waarvoor de koper juist kosten zou moeten 
maken. Daarnaast speelde de vraag naar de eigendomsstatus van de leasegoederen (zie 
ook: 5.2). 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

In de verslagperiode zijn de jukken, waarover eerder, verkocht tegen een bedrag van € 
22.000,00 exclusief omzetbelasting.

De onderhandelingen met de opkoper hebben geleid tot een verkoop van het actief 
tegen somma € 104.340,00 exclusief omzetbelasting.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zoals reeds aan de orde kwam, heeft de Belastingdienst al voorafgaande aan het faillissement 
gebruik gemaakt van haar bodemvoorrecht. De uitoefening van het bodemvoorrecht heeft 
geleid tot een onderhandse verkoop, waarbij de koopprijs rechtstreeks aan de Belastingdienst 
is toegescheiden. De vordering van de Belastingdienst beloopt (nog) ca. € 400.000,00.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- onderhandelingen voeren
- corresponderen met gegadigden
- corresponderen met de taxateur(s)
- corresponderen met de Belastingdienst
- corresponderen met de rechter-commissaris
- bezoeken bedrijfslocatie(s)

- faciliteren bezichtiging
- dooronderhandelen
- activaovereenkomst opstellen

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing.

Pagina 6 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

29-06-2016Datum:Nummer: 2



Na overdracht van het actief aan de opkoper, is discussie gerezen ten aanzien van 
enkele van de motorvoertuigen. De curator heeft een drietal motorvoertuigen 
aangetroffen in de boedel en verkocht aan de opkoper, waarvan de eigendom door 
Strametco Vastgoed wordt geclaimd. Helder is dat de motorvoertuigen op naam staan 
van Strametco Vastgoed, echter voor de vraag naar eigendom is de kentekenregistratie 
niet beslissend. De curator beraad zich op haar standpunt.

Eveneens is een geschil gerezen met Strametco Vastgoed en Strametco Holding over 
intellectuele eigendom, bestaande in digitale administratie. In een eerder stadium heeft 
de curator de server te Harlingen doen verwijderen ter bescherming van de data. Naar 
zou blijken was op de server niet alleen de administratie opgeslagen van Strametco 
maar ook van haar houdstermaatschappijen. Aanvankelijk heeft de curator zich op het 
standpunt gesteld mee te willen werken aan onttrekken van de data voor zover de 
houdstermaatschappijen daarvan de kosten zouden dragen. Recentelijk echter heeft de 
curator ook een belang gekregen bij de digitale administratie. De kosten van extractie 
zullen worden gedeeld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Strametco beschikt (administratief) over een aanzienlijk bedrag aan openstaande vorderingen. 
Het bedrag beloopt ca. € 2.500.000,00. Het bedrag echter vertekent nu tevens Lametco is 
opgevoerd als debiteur voor € 2.113.403,00, terwijl de vordering vermoedelijk oninbaar zal zijn 
gelet op haar faillissement. Voorts is er de koper van de bedrijfshal die al dan niet terecht 
betaling heeft onthouden, wat mede bepalend is geweest voor de staat van faillissement in 
primo. Op korte termijn zal met de bedoelde debiteur een gesprek plaatshebben om te bezien 
in hoeverre de verschillen van inzicht het hoofd kunnen worden geboden. De (overige) 
debiteuren zijn bij brief van 5 februari 2016 tot betaling aangeschreven.

Met de bedoelde debiteur zijn de onderhandelingen nog gaande. De merites van de 
vorderingen en tegenvorderingen zijn uitvoerig besproken, er is schriftelijk van 
gedachten gewisseld en de curator heeft met name ook gewezen op de penibele 
bewijspositie van de debiteur met betrekking tot de gepretendeerde tegenvorderingen. 
De curator is in afwachting van een laatst voorstel van de debiteur, naar aanleiding 
waarvan zal worden besloten om al dan niet over de kwestie te procederen. Voor wat 
betreft de resterende debiteuren geldt dat deze zijn aangeschreven tot betaling voor 
zover betaling nog niet heeft plaatsgehad. Een eerste debiteur, jegens wie een 
vordering bestond somma € 2.178,00 heeft inmiddels ook betaald.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.
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€ 2.178,00

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

- corresponderen met debiteuren

- onderhandelingen voeren

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Strametco had van haar wagenpark (slechts) één bedrijfswagen in (operational) lease. De 
bedrijfswagen is geretourneerd, en de vordering van de leasemaatschappij zal worden 
opgevoerd op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren voor zover de vordering 
ziet op de periode van voor faillissement. Voorts had Strametco een tractor in (financial) lease. 
De curator zal naar aanleiding van de biedingen op de tractor overwegen om de slottermijnen 
alsnog te betalen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

De Belastingdienst heeft een (forse) preferente vordering. Na verkoop van actief ten  behoeve 
van de Belastingdienst voorafgaande aan het faillissement uit hoofde van een gelegd 
bodembeslag, resteert een (voorlopig) een vordering van ca. € 400.000,00.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator hebben zich tot op heden zeven crediteuren gemeld met een 
eigendomsvoorbehoud op basis waarvan zaken worden (terug)gevorderd. De curator is 
doende om bij de bestuurder te achterhalen in hoeverre de zaken nog aanwezig zijn.
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De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgewikkeld. Goederen zijn geretourneerd 
met verwijdering van de respectieve vorderingen van de crediteurenlijst, dan wel is aan 
de crediteur gemeld dat goederen niet meer voorhanden zijn. In het laatste geval zijn de 
vorderingen gehandhaafd.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

- corresponderen met crediteuren.

- afhandeling leasegoederen
- afhandeling eigendomsvoorbehouden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet aan de orde.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde. Met dien verstande dat wanneer het merendeel van het actief zou zijn 
overgedragen op de onderaannemer van de koper van de bedrijfshal, wellicht van overname 
van (een deel van) de onderneming gesproken had kunnen worden. Tot overeenstemming met 
deze partij is het echter niet gekomen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet aan de orde.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek loopt.

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.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Goedkeuringsverklaringen waren niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek loopt.

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek loopt.

7.7 Werkzaamheden

- verkennend onderzoek.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Niet van toepassing.

- € 1.975,00 (Paragon, zie 1.6).
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zoals ook reeds eerder aan de orde kwam, beloopt de (restant)vordering van de 
Belastingdienst ca. € 400.000,00.

Het bedrag van de preferente vordering van de fiscus beloopt (vooralsnog) € 429.817,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Vooralsnog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

Het Hefpunt komt een preferente vordering toe groot € 236,43.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

54.

In het vorige faillissementsverslag is uitgegaan van het aantal ingediende vorderingen. 
Nu bedrijven ook meerdere vorderingen hebben ingediend, klopte het voormelde aantal 
van 54 niet. Het huidig aantal crediteuren beloopt 39.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Uit de administratie blijkt, na correctie van enkele vertekenende crediteuren, van ca. € 
350.00,00 aan concurrente handelscrediteuren. Tot op heden is ter verificatie ingediend 
somma € 101.158,70.

Het bedrag van voorlopig erkende concurrente crediteuren is opgelopen tot € 
224.813,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onhelder.

Geschilpunten met Paragon, Strametco Vastgoed en Strametco Holding dienen te 
worden afgehandeld. Daarnaast is er de (verdere) inning van de debiteuren, waarover 
4.1.

8.8 Werkzaamheden

- corresponderen met crediteuren.
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- verifieren en beoordelen vorderingen

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator is in afwachting van onderliggende stukken, waarover ook 1.4.

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.

9.3 Stand procedures

De vordering is in eerste aanleg afgewezen. Strametco heeft, zover de curator bekend, de 
eigenaar van de scheepslift in hoger beroep gedagvaard tegen een datum in september 2016.

9.4 Werkzaamheden

- corresponderen advocaat.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onhelder.

10.2 Plan van aanpak

Vooralsnog onhelder.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend binnen twee weken na 19 april 2016.

Abusievelijk is in het vorige verslag de datum genoteerd van binnen twee weken na 19 
april 2016.

Het volgende verslag zal binnen twee weken na 15 augustus 2016 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- verkoop van actief
- incasso van debiteuren
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
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