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Gegevens onderneming : Nacar Holding N.V. (kvk nr. 34289478)  

La Perla Living Holding B.V.  

(kvk nr. 27136678)  

La Perla Investments B.V.  

(kvk nr. 34202210)  

Surseancenummer : 10/4 S10/3 S10/6 S  

Datum uitspraak surseance : 26 januari 2010 (Nacar Holding N.V. en La 

Perla Living Holding B.V.) en 9 februari 2010 

(La Perla Investments B.V.) 

verlenging surseance d.d. 6 juli 20111 

Bewindvoerder : mr. A.W. de Man  

R-C  : mr. M.J.E. Geradts  

 

Activiteiten onderneming  

Nacar Holding N.V.: holdings en financieringsactiviteiten.   

La Perla Living Holding B.V.: holdings en financieringsactiviteiten 

La Perla Investments B.V.: ontwikkeling en verkoop van onroerend goed 

projecten.  

  

Bestede uren in verslagperiode en totaal besteedde uren   

Nacar Holding N.V. 353 uur / 465 uur 

La Perla Living Holding B.V.  128 uur / 190 uur 

La Perla Investments B.V. 1.017 uur / 1.040 uur 

 

 

 

                                       
1 De surseances van betaling eindigden op respectievelijk 27 april 2012 (Nacar Holding 
N.V. en La Perla Living Holding B.V.) en 10 mei 2012 (La Perla Investments B.V.). Bij 
verzoekschrift d.d. 26 april 2012 heeft het bestuur van La Perla verlenging van de 
surseance gevraagd met een periode van maximaal 9 maanden. De behandeling van dit 
verzoek vindt plaats op 20 juni 2012. De sureances van betaling blijven in elk geval tot 
die datum van toepassing. 
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1. Inventarisatie    

1.1 Directie en organisatie  

Statutair bestuurder van Nacar Holding N.V. is de heer Geerlings. Nacar Holding  

N.V. is statutair bestuurder van La Perla Living Holding B.V. en La Perla  

Investments B.V.. 

 

Feitelijk beleidsbepaler is de heer G. Duizendstraal. 

 

1.2  Winst en verlies  

Volgens voorlopige jaarrekening 31 december 2009: 

 

Nacar Holding N.V.     EUR -/- 26.830.604,- 

La Perla Living Holding B.V.    EUR -/- 652.325,- 

La Perla Investments B.V.    EUR -/- 90.494.161,- 

 

1.3 Balanstotaal  

Nacar Holding N.V.     EUR 168.727.000,- 

La Perla Living Holding B.V.    EUR 54.346.991,- 

La Perla Investments B.V.    EUR 113.445.010,- 

 

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld na 2009.  

 

1.4 Oorzaak surseance van betaling en historie  

 

Voor wat betreft de historie van de La Perla groep en de oorzaken van de 

surseance van betaling zij verwezen naar het eerste verslag. Een definitief 

oordeel over de oorzaken van deze insolventieprocedure zal in een later stadium 

worden gegeven. 

 

Ten aanzien van de oorzaken van de surseance van betaling wordt voorts nog 

het volgende opgemerkt. 

 

Onderzoek Krüger & Partners 

De bewindvoerder heeft op 29 juli 2011 opdracht gegeven aan bureau Krüger & 

Partners te Rotterdam om onderzoek te verrichten naar de geldstromen binnen 
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de La Perla groep en van en naar de heer Duizendstraal of door hem geheel of 

gedeeltelijk gecontroleerde entiteiten. Het onderzoek gaat in op de volgende 

vragen: 

• Hoeveel geld is er in de onderneming gegaan en waar zijn deze gelden aan 

besteed; 

• Is er een reden aan te geven waarom en hoe de huidige situatie heeft 

kunnen ontstaan, aangezien er in de periode vanaf 1995 veel geld is 

verdiend; 

• Is er een rekening-courant verhouding met Duizendstraal, en zo ja, hoe 

heeft deze zich ontwikkeld. 

 

Krüger & Partners is inmiddels in een vergevorderd stadium met de afronding 

van het rapport van bevindingen. Momenteel wordt nog gewacht op informatie 

van Duizendstraal op een aantal specifieke onderdelen. Naar verwachting zal het 

rapport van bevindingen ultimo juni 2012 gereed zijn. Een samenvatting van het 

rapport zal worden gepubliceerd op de website van Kennedy Van der Laan; www. 

kvdl.nl. 

 

Krüger & Partners hebben de groep als geheel beoordeeld en stellen vast dat ze 

geen mening kunnen geven over één van de entiteiten afzonderlijk, aangezien de 

ondernemingen door de vele intercompany-transacties en – kasstromen zeer 

sterk met elkaar verweven zijn en eigenlijk niet te scheiden zijn. 

 

1.5 Akkoord 

 

Het is het niet mogelijk gebleken, om binnen de termijn van de verleende 

surseance van betaling (18 + 9 = 27 maanden) een akkoord aan te bieden aan 

de gezamenlijke crediteuren.  

 

De door het bestuur beoogde structuur, waarbij de vorderingen van Informal 

Lenders zouden worden overgenomen door La Perla World S.A., die op haar 

beurt obligatieleningen zou uitgeven aan de Informal Lenders, bleek onhaalbaar 

om verschillende redenen. Allereerst is de financiële situatie bij La Perla World 

S.A. onvoldoende sterk om een goed en duurzaam akkoord te waarborgen. Er is 

tevens onderzocht of een alternatief mogelijk was, waarbij de activa zouden 
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worden ondergebracht in een SPV om deze later gefaseerd te verkopen of met 

een partner te ontwikkelen. De financiering van de lopende kosten die ook 

daarbij gemaakte zouden moeten worden, is (vooralsnog) echter niet mogelijk 

gebleken. Onderdeel van een dergelijk akkoord zou tevens zijn dat aan de 

overige crediteuren (concurrent en preferent) zoveel mogelijk een percentage 

van hun vorderingen worden aangeboden, te betalen in geld. Het is niet mogelijk 

gebleken om voldoende investeerders bijeen te brengen, of anderszins binnen de 

termijn van de verleende surseances middelen te genereren om een reëel 

akkoord aan te bieden. Hierna zal daar nog nader op worden ingegaan. 

 

 

2. Personeel   

2.1 Aantal ten tijde van faill. : N.v.t.  

 

3. Activa    

 

Algemeen 

Samen met Bureau Zanders uit Bussum (“Zanders”) is een inventarisatie 

gemaakt van alle activa, van de netto-waarde daarvan (waaronder wordt 

verstaan de verkoopwaarde verminderd met de schulden op lokaal nivo welke 

kunnen worden verhaald op de desbetreffende activa), en ingeschat wat de 

courantheid van deze activa is.  

 

Hiervoor zijn de activa in Spanje, Antigua en Panama (de Projecten) 

gewaardeerd door externe taxateurs. 

 

De bevindingen van Zanders zijn neergelegd in een rapport d.d. 1 juli 2011, dat 

nog is aangepast op 17 augustus 2011 (“Rapport Zanders”).2  

 

3.1 Spanje 

 

De Spaanse projecten zijn voor een belangrijk deel ontwikkeld en bestaan uit de 

volgende 4 projecten: 

                                       
2 Het rapport d.d. 17 augustus 2011 is in te zien via de website www.kvdl.nl. 
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- Monte Mayor Real Estate 

- El Pueblo de Monte Mayor 

- Las Terrazas de Istán 

- El Castillo de La Heredia 

 

Voor een verdere beschrijving van de projecten wordt verwezen naar Rapport 

Zanders. In het eerste verslag is terecht vermeld dat er naar verwachting geen 

overwaarde te verwachten was voor deze projecten. Die overwaarde is er nog 

steeds niet  op grond van de taxatierapporten. 

 

Niettemin is in het afgelopen jaar een positie gecreëerd, waardoor de boedel 

mogelijk toch inkomsten gaat verkrijgen vanuit de posities in Spanje. 

 

In oktober 2010 heeft een partij die hierna wordt aangeduid als “Oosterhof” de 

door hypotheek gesecureerde vordering van Hypo Real Estate overgenomen. Op 

28 maart 2011 is een overeenkomst gesloten tussen Global Living Services Ltd. 

(“GLS”, een entiteit van Geert Duizendstraal) en Oosterhof. Kort gezegd gaat 

GLS de verkoop van activa in Spanje voor Oosterhof verzorgen. GLS krijgt 

daarvoor, alsmede voor het aanbrengen van het gehele project een vergoeding 

van Oosterhof. 

 

Nadien is komen vast te staan dat de problemen met de lokale vennootschappen 

(Las Terrazas de Istán, S.L., Monte Mayor Real Estate, S.L. en El Pueblo de 

MonteMayor, S.L.) eerst dienden te worden opgelost alvorens kon worden 

overgegaan tot verkoop. Dit gaat om betalingen ten behoeve van regelingen met 

ex-werknemers van de Spaanse entiteiten, lokale crediteuren en operationele 

aanpassingen, waarbij gedacht moet worden aan wegreparaties, aanpassingen 

aan gebouwen e.d. 

In totaal is op 1 december 2011 een credit facility overeengekomen met de 

Spaanse vennootschappen van in totaal EUR 8 Mio. Daarvan is inmiddels een 

deel aangewend voor betalingen aan werknemers en crediteuren. Daarnaast is 

de overeenkomst d.d. 28 maart 2011 in een nadere overeenkomst d.d. 1 

december 2011 aangepast middels een Addendum daarop. Kort gezegd krijgt 

GLS minder dan het zou hebben gekregen. Anderzijds dient GLS nu niet de 
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kosten voor verkoop en ontwikkeling te betalen uit haar inkomsten. Eén en ander 

is in nauwe samenspraak met bewindvoerder tot stand gekomen. De 

bewindvoerder is betrokken geweest bij de onderhandelingen met Oosterhof 

Beheer en haar Spaanse en Nederlandse adviseurs. 

 

Voor wat betreft de afspraken over verdeling van de netto-verkoop opbrengst 

van de betrokken activa (Monte Mayor en Istán) zijn er nu drie zgn. drempels of 

hurdles, waarbij wordt verwezen naar de verkoopopbrengst: 

 

1. tot bedrag opgenomen krediet    : 10% (5% boedel/5% GLS) 

2. na 1. tot bedrag investering   : 15% (8,33% boedel/6,67%) 

3. na 2.      : 50% (25% boedel/25% GLS) 

 

Anders dan in eerdere afspraken worden de kosten van verkoop uit het krediet 

en de opbrengsten voldaan. Aanvankelijk zouden deze voor rekening GLS 

komen. De verkoop van de plots en huizen zou binnenkort kunnen aanvangen. 

 

Op 23 juni 2011, gecorrigeerd op 12 augustus 2011, zijn de onroerende zaken 

getaxeerd door CBRE (Spain). De marktwaarde van Monte Mayor en Istán 

bedraagt volgens het rapport EUR 29,5 Mio. Deze waarde inschatting is 

overigens stevig bekritiseerd door Duizendstraal, mede omdat hetzelfde bureau 

in 2008 een taxatie had afgegeven van EUR 81,1 Mio voor dezelfde activa. 

 

De opbrengsten van GLS zijn onlangs gecedeerd aan de boedel voor het aan de 

boedel toekomende deel (mededeling is eveneens gedaan). 

 

Wat La Heredia betreft: hiervoor geldt dat de getaxeerde waarde een stuk lager 

is dan de schuld aan de bank (Banco Popular). 
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Afhankelijk van de duur van het verkooptraject, de hoogte van de 

verkoopkosten en de hoogte van verkoopopbrengst zal uit Spanje voor 

de boedel van La Perla naar de huidige verwachting tussen EUR 1,5 Mio 

en 2,5 Mio worden gerealiseerd.3 

 

3.2 Antigua 

 

CDAL 

 

La Perla bezit via haar deelneming Jolly Harbour AG haar belangrijkste 

Antiguaanse deelneming Caribean Development Antigua Limited (“CDAL”).4 

 

CDAL is een onderneming waar momenteel circa 160 personen werkzaam zijn. 

Het bestuur van CDAL bestaat uit de lokale directrice Gaye Hechme, alsmede 

Duizendstraal en de heer Hartog.  CDAL levert diensten aan de ongeveer 750 

huiseigenaren in het gebied dat lokaal bekend is als ‘Jolly Harbour’. CDAL zorgt 

ten behoeve van deze huiseigenaren ondermeer voor elektriciteit, water, wegen, 

beveiliging, onderhoud van plantsoenen en bomen, riolering, waterkering en 

huisonderhoud.  

 

CDAL bezit ten behoeve van het leveren van de community services onder meer 

wegen, groenstroken, watertanks en waterzuiveringsinstallaties, 

elektriciteitsgeneratoren, een rioleringsinstallatie, bekabeling, een loods en een 

waterkering (‘Community Properties’).  

                                       
3 Theoretisch zou een hogere opbrengst kunnen worden gerealiseerd, indien 
Duizendstraal gelijk heeft, en de waarde inderdaad te conservatief is ingeschat door 
CBRE. Zanders heeft ook kanttekeningen gesplaatst in het Rapport Zanders over de 
conservatieve inschatting van CBRE. Overigens ging het Rapport Zanders nog uit van de 
oude regeling van 28 maart 2011 en ging het er vanuit dat GLS 100% van haar 
inkomsten aan de boedel zou geven. 
4 Opgemerkt zij dat Jolly Harbour AG kort voorafgaand aan de surseance van La Perla 
Investments B.V. is verhangen naar La Perla World (Luxemburg) S.A. en dus strikt 
genomen juridisch geen deel uitmaakt van La Perla. 
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CDAL bezit tevens onontwikkelde stukken land. Sommige van deze stukken 

grond liggen op plekken aan of vlakbij het water en andere meer achteraf 

(“Development Lands”). 

  

Voor een nadere omschrijving van de diverse activa op Jolly Harbour zij 

verwezen naar het Rapport Zanders. 

 

Probleem huiseigenaren en self-governance: 

De huiseigenaren betalen voor de door CDAL geleverde diensten een 

zogenaamde ‘community charge’. Tussen de huiseigenaren en CDAL bestaan al 

geruime tijd spanningen. Deze dateren al van de tijd dat de oude eigenaar van 

CDAL (en grondlegger van Jolly Harbour) er was. La Perla heeft na overname 

toegezegd verbetering in de situatie aan te brengen, maar daarvan is nog niet 

veel terecht gekomen. Kort gezegd komen de bezwaren van de huiseigenaren er 

op neer dat geen transparantie is gegeven van berekening van de community 

charges en jaarcijfers in het algemeen. Bovendien wenst een substantieel deel 

van de huiseigenaren self-governance, met andere woorden: ze willen dat zij de 

controle krijgen over de Community Properties en een entiteit met daarin die 

Community Properties besturen. Sinds april 2011 wordt door Duizendstraal, de 

bewindvoerder en Hartog gesproken over de weg naar self-governance. Dat is 

ook de oplossing die de bewindvoerder en het bestuur van CDAL uiteindelijk 

voorstaan. In dat kader zijn onlangs de jaarrekeningen 2008 en 2009 gereed 

gekomen en is 2010 bijna gereed en beoordeeld door PWC. Bovendien is een 

presentatie gegeven over de totstandkoming van de community charges aan een 

groep van 15 huiseigenaren (Jolly Harbour Community Committee).  

De gesprekken met de huiseigenaren gaan stroperig. Enerzijds omdat CDAL er 

lang over doet om haar jaarstukken op orde te krijgen. Problematischer is echter 

de omstandigheid dat deze groep bestaat uit vele verschillende personen met 

evenveel belangen en meningen, en groepen die elkaar bestrijden. Het gaat in 

het kader van dit verslag te ver om hier al te zeer op in te gaan, maar het kost 

veel tijd en zal nog het nodige onderhandelen vergen om uiteindelijk self-

governance te realiseren. 
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Herstructurering CDAL 

Voor de herstructurering dienen de Development Lands middels een 

herstructurering te worden afgescheiden van CDAL.  

Deze herstructurering wordt momenteel voorbereid. Inmiddels zijn adviezen 

ingewonnen van PWC en een lokale advocaat over de wijze waarop dat zou 

kunnen, zonder (i) paulianeus te handelen en (ii) belasting te betalen in verband 

met de overdracht. Men is in het kader van dat laatste momenteel bezig met het 

verkrijgen van een belastingconcessie. 

 

Reorganisatie  

In oktober 2011 is – als gezegd - besloten om de CDAL te herstructuren, zodanig 

dat de community activiteiten en de ontwikkel-activiteiten worden gescheiden. 

Daarnaast is besloten om CDAL te reorganiseren, met als doel om het break-

even te laten opereren. CDAL maakt al jaren verlies. In 2011 is nog circa USD 

1,77 Mio verlies gemaakt. De belangrijkste oorzaken voor dit verlies waren: 

• Verliezen op de Golf course (veel onderhoudskosten, personeelskosten en 

te weinig inkomsten); 

• Gedwongen overschakeling op stroom van APUA (lokale energie 

provider/staatsbedrijf), waardoor dure stroom diende te worden ingekocht 

die niet kon worden doorbelast aan home owners; 

• Verliezen beveiliging; 

• Verliezen voor onderhoud; 

• Te lage community charges in rekening gebracht en te weinig ontvangen 

van wat in rekening was gebracht 

 

De schulden (naast de schuld aan de Global Bank onder de garantie ad USD 10 

Mio plus interest) bedroegen per ultimo 2011 USD 2,4 Mio. Overigens staat 

daartegenover een vordering op de huiseigenaren van USD 2,7 Mio. Deze 

vordering zal niet volledig inbaar zijn, i.v.m. het feit dat de hardheid van de 

vordering (ad USD 925K) op één eigenaar die vele plots bezit, twijfelachtig is. 
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Wel zijn vorderingen tot een bedrag van USD 1,55 Mio ondergebracht bij een 

lokale advocaat die hiervoor procedures zal opstarten. Naar verwachting duren 

deze procedures tussen 1,5 en 2 jaar. Het streven is dat de huidige discussies 

met de huiseigenaren richting zelfbestuur ook leidt tot een verbetering in het 

betaalgedrag. 

 

Door de reorganisatie moet de (operationele afwikkeling van de) herstructurering 

eenvoudiger worden. Immers de community activiteiten die achterblijven zouden 

idealiter zo schuldenvrij mogelijk zijn en niet verlieslatend. Het is evenmin de 

bedoeling om een community activiteit achter te laten met alle schulden. Er 

bestaat een uitgewerkt reorganisatieplan waardoor substantiële efficiëntieslagen 

worden bereikt en daarmee besparingen. Voor de uitvoering van de reorganisatie 

en de financiering van het negatieve werkkapitaal de komende 6 maanden is 

echter liquiditeit nodig. Dit is tenminste USD 1 Mio, zo is berekend door CDAL. 

Naar financiering hiervan wordt op dit moment gezocht. Ook na de uitvoering 

van de reorganisatie zal de operatie nog niet break-even zijn. Daarvoor is vereist 

dat de huiseigenaren hun betalingsverplichtingen nakomen en tevens een hogere 

community charge zullen betalen. Als gezegd zijn er momenteel gesprekken 

gaande en werkgroepen - bestaande uit het management van CDAL en 

vertegenwoordigers van de huiseigenaren - die dit dienen te realiseren. 

 

 

Waarde van de activa en schulden: 

Het Rapport Zanders gaat op basis van diverse taxaties (laatste van mei 2010 ad 

USD 35 Mio) uit van een gemiddelde marktwaarde van USD 20 Mio voor de 

activa van CDAL op Jolly Harbour  

 

CDAL staat garant voor een vordering van de Global Bank op Mirror View Ltd. 

(een entiteit uit de oude La Perla structuur, d.w.z. voor de herstructurering in 

2007). Deze vordering bedraagt in hoofdsom USD 10 Mio, te vermeerderen met 

onbetaalde rente. De rente wordt tot en met april 2012 voldaan door APAC B.V.. 

APAC heeft hiervoor een lening van in totaal USD 1,5 Mio verstrekt aan CDAL. 

APAC is tevens degene die in april 2011 een boedelkrediet van USD 1 Mio ter 
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beschikking heeft gesteld (waarvoor CDAL ook garant staat).  

 

De activa van CDAL strekken tot zekerheid voor de vordering van de Global 

Bank. Van belang is om te vermelden dat de bank heeft bedongen om bij 

verkoop van een actief van CDAL haar zekerheid vrij te geven indien tenminste 

66.67% van de opbrengst wordt betaald aan de bank. Dit vermindert de 

financierbaarheid van het werkkapitaal van CDAL middels verkoop van actief 

aanzienlijk. 

 

Afhankelijk van de doorlooptijd van de reorganisatie en 

herstructurering, onderhandelingsresultaat huiseigenaren en hoogte 

van de verkoopopbrengst, zal naar huidig inzicht uit Antigua/CDAL 

tussen USD 2,0 en 4,0 Mio gerealiseerd kunnen worden.5 

 

Pearns Point 

 

Voor een beschrijving van het project Pearns Point zij verwezen naar het Rapport 

Zanders. De boedel heeft ingevolge de overeenkomst van april 2011 recht op 

50% van het inkomen van Jewel Holdings Service Limited uit de 

overeengekomen waterfall. De boedel van La Perla heeft een pandrecht op het 

inkomen van Jewel tot zekerheid van de nakoming van deze verplichting. 

Inmiddels is een nadere overeenkomst opgesteld, die een meer rechtstreekse 

aanspraak geeft op de inkomsten, ongeacht op welk niveau distributies worden 

gedaan. Over de tekst hiervan bestaat overeenstemming tussen partijen en deze 

is gereed voor ondertekening. 

 

Aan de voortgang bij Pearns Point wordt hard gewerkt door de betrokkenen. Men 

is bezig met het verkrijgen van belasting concessies en in vergevorderd stadium 

naar eigen zeggen. Verder is een architect ingeschakeld die een plan heeft 

gemaakt voor het terrein, d.w.z. hoe de kavels verdeeld worden, waar huizen, en 

hotel en zgn. condominiums komen. De landinmeting en verdeling van kavels is 

                                       
5 Opgemerkt zij dat dit arbitraire inschattingen zijn, omdat het van zoveel factoren 
afhankelijk is. 
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recent (maart 2012) afgerond. Gesprekken met de overheid zijn in volle gang. 

De overheid ziet het project graag van de grond komen, gelet op de 

werkgelegenheid die het zal creëren en dat het de aantrekkelijkheid van het 

eiland zal vergroten. Er is een concept businessplan, hoewel dat nog niet volledig 

is uitgewerkt. Er wordt momenteel eveneens gesproken met een architect die 

een show-house zou mogen ontwerpen, waarna de verkoop zou kunnen 

aanvangen. 

 

 

Het Rapport Zanders ging uit van een bijdrage voor de boedel uit Pearns 

Point van USD 2,35 Mio.6 Dat zou wel eens een te conservatieve 

inschatting kunnen zijn. Volgens betrokkenen zou er een stuk meer uit 

moeten komen. De bewindvorder gaat zelf vooralsnog uit van een 

opbrengst van tenminste USD 5 Mio. 

 

3.3 Panama 

 

Voor een uitgebreide omschrijving van het project zij verwezen naar het Rapport 

Zanders. 

 

Problemen Panama: 

1. Hoge belastingschuld en jaarlijkse belastingdruk 

2. Vordering van voormalige eigenaren 2 stukken land King Fisher Bay (“KFB 

Partners”) ad USD 4,25 Mio 

3. Potentiële vordering voormalig eigenaar 2 grote stukken land (Jorge Arias) 

van maximaal USD 1 Mio 

4. Pandrecht Babcock & Brown voor vordering van ruim EUR 20 Mio op 

aandelen Natural Synergy BV (die via Natural Synergy S.A. houder is van 

de twee project vennootschappen King Fisher Bay S.A. en Inversiones 

Islas del Rey S.A. waar in de stukken grond zitten) 

 

 

                                       
6 Eigenlijk staat in het Rapport Zanders USD 5,7 Mio, onder de aanname dat Jewel de 
gehele opbrengst aan de boedel zou overmaken. Dat is geen realistische aanname. 
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Ad. 1. 

Dit is een groot probleem en voortdurende bron van zorg. Om die reden is in het 

afgelopen jaar veel boedelkrediet aangewend om belastingen voor de Panamese 

vennootschapen te betalen. Om dezelfde reden is bureau Moreno & Moreno 

(accountants en fiscalisten te Panama en onderdeel van Crowe Horwath) 

ingeschakeld om de belastingdruk te verlagen en uitstel van betaling van de 

bestaande schuld (USD 837.819 per 31 december 2011) te verkrijgen.  Dit is in 

december 2011 besloten aangezien in 2011 de mogelijkheid werd geboden door 

de Panamese regering om tot ultimo 2011 een verzoek om verlaging van de 

waarde en daarmee de belasting te doen. Er zijn diverse andere kantoren 

benaderd om dit te begeleiden, waaronder Grand Thornton te Panama. Moreno & 

Moreno bood uiteindelijk (met afstand) de beste voorwaarden, hetgeen niet 

wegneemt dat USD 10K onkosten (onder andere taxatiekosten) zijn vergoed en 

een – achteraf te betalen -success fee is afgesproken van USD 130K. 

Op 16 januari 2012 is het land getaxeerd in het kader van de verlaging van de 

onroerende zaak belastingen op USD 16.7 Mio. De OZB bedraagt 1% van de 

waarde. Moreno heeft aangegeven een regeling te hebben getroffen met de 

belastingdienst ten aanzien van het uitstel van betaling (3 jaar). De definitieve 

waarde dient nog te worden vastgesteld door de belastingdienst, maar zou rond 

het genoemde bedrag van USD 16.7 Mio liggen.  

 

Als de regeling definitief is, zou dat een aanzienlijk voordeel opleveren, zowel 

voor de lopende termijnen die aanzienlijk zijn verlaagd als de bestaande schuld. 

Bovendien vergroot het de verkoopbaarheid aangezien een koper ook niet 

onmiddellijk tot ontwikkeling zal kunnen overgaan en zich geconfronteerd zal 

zien met voortdurende belastingen tot hij werkelijk kan exploiteren. 

 

Overigens wordt momenteel met Moreno gesproken over een eventueel te 

verstrekken lening op lokaal niveau, waardoor meer  ruimte en tijd voor verkoop 

zal worden verkregen. 

 

Ad 2. 

Eind maart 2012 heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden met één van de 

KFB partners, de heer Kilborn (die ook bij de bijeenkomst in club Panama was in 
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september 2011). Zij proberen de druk op te voeren door te dreigen met een 

arbitrage procedure. Tegelijk zijn we geadviseerd door onze lokale advocaat dat 

hun mogelijkheden zeer beperkt zijn, aangezien ze geen claim hebben tegen de 

projectvennootschappen waar de gronden zelf in zitten. Tevens is aangegeven 

dat zij bereid zijn met een forse afslag een regeling tegen finale kwijting te willen 

treffen.  

 

Ad 3. 

Dit betreft de omstandigheid dat de heer Arias bij de verkoop van de grond 

destijds heeft aangegeven dat het land veel groter was als het goed zou zijn 

ingemeten. Kadastraal stond (voor die stukken) 1.500 ha vermeld, terwijl het 

mogelijk wel 3.000 ha zou kunnen zijn. Afgesproken was dat Arias USD 666,67 

zou ontvangen voor elke extra ha die het groot zou blijken te zijn na deugdelijke 

inmeting met een maximum van USD 1 Mio. La Perla zou 1 Mio in escrow storten 

als zekerheid. Dat laatste heeft La Perla niet gedaan. Ook heeft er geen nieuwe 

meting plaatsgevonden.  

Arias dreigt met een arbitrage procedure.  

Afgesproken is in maart 2012 dat Arias de kosten voor meting zal 

voorfinancieren. Tevens is met Arias gesproken over een voorlopige regeling die 

zal gelden tot de verkoop van de Panamese activa. Deze zou erop neerkomen 

dat een alternatieve zekerheid, in de vorm van een hypotheekrecht, zou worden 

verstrekt aan Arias. 

 

Ad 4. 

Babcock & Brown heeft aangegeven de zaak te willen schikken voor USD 1 Mio, 

mits binnen enkele maanden betaald zou worden. Deze termijn is herhaaldelijk 

verlengd, voor het laatst met een extra 6 maanden tot 1 oktober 2012. 

 

Groep Informals Panama 

Een groep van 12 informal lenders heeft additionele gelden gestort tussen 

oktober 2011 en januari 2012 ten behoeve van het behoud van het actief in 

Panama. Zoals aangeboden aan alle schuldeisers van La Perla bij brief d.d. 28 

juli 2011 zouden zij aanspraak kunnen maken op een dubbele zekerheid (te 

weten voor het gestorte nieuwe geld en voor de oude schuld voor hetzelfde 

bedrag als het gestorte nieuwe geld) indien voor eind 2011 tenminste EUR 2,3 
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Mio zou worden geleend. Als dat niet zou lukken, zou het wel geleende bedrag 

worden aangemerkt als boedelkrediet tegen 7% rente. Bovendien is afgesproken 

(met instemming rechter-commissaris) dat zij een hypotheek op de gronden in 

Panama zouden krijgen. Uiteindelijk is een bedrag van EUR 365.000,- geleend. 

Daarnaast is een bedrag van USD 80.000,- ter beschikking gesteld door Slot 

Consultancy B.V. ten behoeve van betaling van belasting in Panama. 

  

 

In maart is een Stichting Security Agent Panama door de bewindvoerder 

opgericht om de zekerheidsrechten te kunnen gaan houden. Om deze werkelijk 

te vestigen is nog wel vereist dat alle belastingschulden zijn betaald. Dat is 

momenteel alleen mogelijk voor twee kleine (maar wel de meest aantrekkelijke) 

stukken land. De bewindvoerder zal dit binnenkort trachten af te ronden. 

 

Uit deze groep heeft de heer G.J. Beckmann zich vorig jaar opgeworpen als 

trekker van het project namens die groep. Daarnaast is de heer R. Bogaards 

betrokken, een informal lender die zelf actief is met onroerende goed in Panama.  

De heren Beckmann en Bogaards hebben in maart 2012 deelgenomen aan het 

bezoek aan Panama en hebben verschillende besprekingen bijgewoond.  

 

Waarde Panama: 

Panama bestaat uit 4 stukken land op het eiland Islas del Rey. Het land is op 24 

juni 2011 getaxeerd op een marktwaarde van USD 31 Mio en een 

executiewaarde van USD 18 Mio. Zanders is uitgegaan van de executiewaarde. 

De waarde zou hoger kunnen zijn, indien de afmeting van de stukken land 

inderdaad groter zouden zijn dan 1.500 ha (zie hiervoor onder Ad 3.). 

 

Het lijkt vooralsnog op alle fronten mogelijk om de situatie in Panama onder 

controle te krijgen, mits wel een nieuwe financiering kan worden verkregen zoals 

hierboven aangegeven. Als dat lukt, kunnen de kosten die van de 

verkoopopbrengst moeten worden afgehaald aanzienlijk worden beperkt ten 

opzichte van eerdere prognoses. Diverse partijen zijn al benaderd om een rol te 

spelen bij de verkoop van de activa op Panama. 
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Afhankelijk van de werkelijk te realiseren opbrengst en de snelheid 

waarmee kan worden verkocht en het verkrijgen van een additionele 

financiering in Panama, zou de netto-opbrengst voor de boedel tussen 

USD 5 en USD 13 Mio kunnen zijn.7 Dit bedrag zou mogelijk hoger 

kunnen zijn indien de omvang van de grond groter is dan de 

geregistreerde 1.500 ha. 

 

 

Frankrijk 

 

De projecten in Frankrijk vertegenwoordigen geen waarde voor de boedel.  

 

Château de Theobon is verkocht, maar was één van de gestelde zekerheden voor 

een omvangrijke lening van Duizendstraal van ING Bank, waarmee onder meer 

in 2008 een vordering van één van de Informal Lenders met een bedrag van 8 

Mio is afgelost. 

 

Domaine de Pauliac betreft een koopoptie, waarop in der tijd een aanbetaling is 

gedaan. Deze koopoptie lijkt vooralsnog niet interessant te zijn. 

 

 

Vietnam 

 

In het eerste verslag is melding gemaakt van een aantal posities die La Perla nog 

zou hebben in Vietnam. Duizendstraal zegt hierover het volgende. Aangezien 

deze posities zich nog in een pril stadium bevinden en alle investeringen 

behoeven om de waarde te realiseren, worden deze vooralsnog niet in 

beschouwing genomen. Op het moment dat er fondsen hiervoor vrijgemaakt 

zouden kunnen worden, zal hier nader op in kunnen worden ingegaan. 

 

                                       
7 Het Rapport Zanders ging uit van USD 13.3 Mio, maar hield geen rekening met de 
schuld aan Babcock & Brown, de schuld aan Arias. Daarnaast was niet volledig rekening 
gehouden met de lopende belastingverplichtingen 2011 en is uitgegaan van een 
werkelijke opbrengst van USD 18 Mio en directe verkoop. De vordering van B&B was 
voor EUR 6 Mio opgenomen bij de crediteuren. 
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Andere activa  

 

4. Debiteuren  

 

Zie eerste verslag. 

 

5. Bank   

5.1  Vordering van bank(en) 

De ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend van EUR 5.619.639,07 te 

vermeerderen met de daarover verschuldigde rente. 

Voor deze vordering zijn alle vennootschappen waar dit verslag betrekking op 

heeft hoofdelijk aansprakelijk. De bank heeft geen zekerheden gekregen. 

De bank is van oordeel dat zij haar vordering in elk van de in surseance van 

betaling verkerende vennootschappen kan indienen. De bewindvoerder is van 

oordeel dat de verschillende insolventieprocedures geconsolideerd dienen te 

worden afgewikkeld en wordt daarin gesterkt door de bevindingen van Krüger & 

Partners. 

 

5.2 Boedelbijdragen  

APAC  :  USD 1.000.000 (+ 7% rente vanaf mei 2011) 

Informal Lenders Panama :  EUR 365.000 (+7% rente vanaf oktober 

2011)8 

Slot Consultancy B.V. : EUR 142.875, EUR 35.934 en 55.0009 /  

    USD 80.00010 

 

Saldo Boedelkrediet :  EUR 2.065,- (algemeen boedelkrediet) 

   EUR 17.626,- (boedelkrediet t.b.v. Panama) 

 

6. Lopende verplichtingen 

                                       
8 Zie uitvoeriger over deze lening onderdeel 3.3 Panama/Groep Informals Panama. In 
feite is over een deel rente verschuldigd vanaf oktober 2011, aangezien toen de eerste 
gelden werden geleend. Het laatste bedrag dat in dit kader is geleend dateert van januari 
2012. 
9 Boedelbijdrage voor salaris bewindvoerder (EUR 119.600), diverse overige 
boedelkosten zoals huur pand, ontruimingskosten pand, opslagkosten,  advocaat voor 
legal opinion Spanje die op verzoek bewindvoerder is afgegeven, hotelkosten, tickets, 
overige onkosten.  
10 Betaling van een maandtermijn belasting Panama. 
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Er zijn momenteel geen wezenlijke lopende verplichtingen anders dan de 

voortdurende rentelasten. 

 

 

7. Rechtmatigheid   

In de aanloop naar de surseances van betaling, hebben verschillende transacties  

plaatsgevonden, die vernietigbaar zouden kunnen zijn op grond van pauliana.  

Hierbij valt onder meer te wijzen op verpandingen van aandelen die hebben  

plaatsgevonden, maar ook de eerder genoemde tweede herstructurering. 

 

8. Crediteuren    

8.1 Boedelvorderingen 

 

Alle vorderingen uit hoofde van verleende boedelkredieten. Zie 5.2 

(Boedelkrediet). 

 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   

 

De fiscus heeft een vordering op: 

- Nacar Holding N.V.   EUR 653.172,- 

- La Perla Living Holding B.V. EUR 171.171,- 

 

Zie over fiscale eenheden die hebben bestaan het eerste verslag. 

 

Onderzoek fiscus 

Een team van de  inspecteur van de belastingdienst Randmeren, kantoor 

Apeldoorn is ultimo 2010 gestart met een onderzoek naar de La Perla 

vennootschappen en Duizendstraal privé en diens overige vennootschappen. De 

belastingdienst is in dat kader al verscheidene malen op het kantoor van de 

bewindvoerder geweest en  heeft inzage gekregen in een groot aantal 

bescheiden en gegevensdragers. Ook op anders locaties heeft de belastingdienst 

onderzoek gedaan. Dit onderzoek is nog steeds gaande en voor de voortgang – 

zo begrijpt de bewindvoerder - afhankelijk van de medewerking van 
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Duizendstraal en de capaciteit van de belastingdienst. Het is vooralsnog 

onduidelijk wanneer dit onderzoek wordt afgerond. 

 

Hoewel de bewindvoerder daarvoor nog geen indicatie heeft gekregen, valt het 

niet uit te sluiten dat de vordering van de fiscus zal wijzigen naar aanleiding van 

dit onderzoek. 

 

8.3 Pref. vord. van het UWV   

Niet bekend.  

 

8.4 Andere pref. crediteuren   

Nacar Holding N.V.  : EUR 97.028,- (voormalig werknemers) 

La Perla Investments B.V. : EUR 17.000,- (voormalig werknemer) 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  

Ingediend en voorlopig erkend : 

Nacar Holding N.V. 32 (waarvan 27 Informal Lenders) 

La Perla Living Holding B.V.  16 

La Perla Investments B.V.  63 (waarvan 58 Informal Lenders)  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  

- Nacar Holding N.V.:  

concurrente crediteuren EUR 13.025.898,- 

Informal Lenders  EUR 14.650.359,- 

- La Perla Living Holding B.V.:  

 concurrente crediteuren EUR 6.180.709,- 

- La Perla Investments B.V.:  

 concurrente crediteuren EUR 5.677.572,-  
 Informal Lenders   EUR 33.444.316,- en  USD 9.894.358,-  

  

Dit zijn de bedragen die zijn aangemeld.  

 

In deze bedragen is de rente meegenomen tot datum surseance. 
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In de bedragen die zijn opgenomen onder de concurrente vorderingen, is de 

vordering van de ABN AMRO Bank ad EUR 5.619.639,- steeds meegenomen in 

verband met de gestelde hoofdelijkheid (zie hierover ook 5.1).  

 

8.7 403 verklaringen  

Nacar Holding N.V. heeft verklaringen in de zin van artikel 2:403 BW afgegeven  

ten behoeve van de crediteuren van: 

- La Perla Living Holding B.V. 

- La Perla International Living B.V., thans Nacar Management (failliet per  

 26 januari 2010) 

- La Perla Investments B.V. 

- La Perla Inernational Holding B.V. 

  

 

  

mr. A.W. de Man,  

bewindvoerder 

 

 


