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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

Zie eerdere verslagen.
1.3

Oorzaak faillissement en historie

Wat de historie van de La Perla groep betreft en de oorzaken van de surseance
van betaling en later het faillissement zij verwezen naar het eerste verslag. Een
volledige

zienswijze

met

betrekking

tot

de

oorzaken

van

deze

insolventieprocedure zal naar verwachting in het volgende verslag kunnen
worden gegeven.
Bij verzoekschrift d.d. 26 november 2012 heeft de bewindvoerder van La Perla,
tezamen met de bestuurder, de rechtbank te Amsterdam verzocht de verleende
surseance van betaling te beëindigen onder gelijktijdige faillietverklaring van de
betrokken vennootschappen.
De directe aanleiding voor het verzoek tot omzetting is de positie van de
Belastingdienst. Die gaf tijdens een bespreking op 22 november 2012 te kennen
niet te willen meewerken aan een eventueel akkoord, althans niet wanneer hij
minder dan het maximale uitkeringspercentage zou ontvangen, en evenmin op
korte termijn zijn vordering te kunnen vaststellen in verband met het nog
lopende onderzoek hiernaar. Hierdoor is het haast onmogelijk geworden om op
een redelijke termijn een akkoord aan te bieden aan de crediteuren van La Perla.
De bewindvoerder is van oordeel dat de belangen van de crediteuren het beste
gediend waren met een omzetting van de surseance naar een faillissement.
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Ten aanzien van het onderzoek naar de oorzaken van de surseance van betaling
en het faillissement wordt voorts nog het volgende opgemerkt.
Onderzoek Krüger & Partners
De bewindvoerder heeft opdracht gegeven aan bureau Krüger & Partners te
Rotterdam om onderzoek te verrichten naar de geldstromen binnen 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.

In het surseance verslag van 18 mei 2012 is aangegeven dat het rapport van
bevindingen van Krüger & Partners zich in een vergevorderd stadium bevond. Dit
naar aanleiding van mededelingen daarover van Krüger & Partners. Desondanks
is het rapport eerst 19 juli 2013 gereed gekomen en verspreid onder de
crediteuren. De oorzaak daarvan ligt volgens Krüger & Partners onder meer in
het feit dat de informatie die wordt verstrekt weer nieuwe vragen oplevert. Het
rapport betreft een interim-rapport. Gebleken is dat om de geldstromen volledig
te volgen, een veel omvangrijker onderzoek nodig is.
In de komende verslagperiode zal het rapport Krüger & Partners met bijlagen
worden bestudeerd en zal beoordeeld worden of nader onderzoek in dit stadium
gewenst en in het belang van de boedel is. Daarnaast zal worden onderzocht of
de bevindingen zoals weergegeven in het rapport aanleiding geven voor
juridische acties.
1.4

Situatie van de heer Duizendstraal privé

De heer Duizendstraal is op 28 november 2012 privé in staat van faillissement
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verklaard in Engeland. De heer Tim Neale is daarbij benoemd tot Official Receiver
en vervolgens als persoonlijk trustee. De trustee is vergelijkbaar met wat wij in
Nederland

kennen

als

curator.

Trustee

Neale

is

ondergebracht

bij

een

overheidsorganisatie (Goverment’s Insolvency Service). De curator heeft diverse
malen contact gehad met een medewerker van de trustee. Het faillissement van
de heer Duizendstraal duurt in beginsel één jaar. Binnen dat jaar kan ervoor
gekozen om een zogenaamde Income Payment Agreement af te spreken (of –
niet vrijwillig – een Income Payment Order opgelegd te krijgen), waarbij binnen
3 jaar alle inkomsten (behoudens een vrij te laten bedrag) worden aangewend
ter delging van schulden. Eventuele activa worden daaraan toegevoegd.
De curator heeft een claim ingediend ter grootte van het tekort in de boedel in
alle afzonderlijke faillissementen op grond van onbehoorlijk bestuur door de heer
Duizendstraal als bedoeld in artikel 2:248 BW en 2:9 BW. De vorderingen zijn
geplaatst

op

de

lijst

van

voorlopige

erkende

schuldeisers.

De trustee heeft aangegeven dat de Goverment’s Insolvency Service niet
geëquipeerd is voor een complexe insolventieprocedure als die van de heer
Duizendstraal. Om die reden is de rechtbank in Engeland verzocht een
zogenaamde Insolvency Practitioner aan te stellen, die wordt betaald uit de
opbrengsten van de activa in het faillissement van de heer Duizendstraal. Op
22 mei 2013 is de heer Chris Laughton van het kantoor Mercer & Hole benoemd
tot trustee. Hij vervangt daarmee de trustee Neale. Trustee Laughton heeft
inmiddels alle bekende crediteuren van de heer Duizendstraal aangeschreven,
waaronder de curator. Hij heeft daarbij onder meer aangegeven te starten met
een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden.
1.5

Wijze van afwikkeling

Akkoord
Het is het niet mogelijk gebleken, om binnen de termijn van de verleende
surseance van betaling een akkoord aan te bieden aan de gezamenlijke
crediteuren. De heer Duizendstraal heeft op 8 oktober 2012 een voorstel gedaan
om de posities van de boedel over te nemen met behulp van derde partijen. Het
voorstel kwam er in het kort op neer dat er in totaal USD 25 Mio aan de boedel
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vergoed zou worden uit de latere verkoop van de activa, waarbij USD 5 Mio
direct zou worden betaald. De financiering daarvoor diende nog gevonden te
worden. Het voorstel is voorgelegd aan de leden van de Informal Lenders
Committee, de ABN AMRO Bank en de belastingdienst. Tevens is het besproken
met de rechter-comissaris. Terwijl enerzijds het voorstel met – naar het oordeel
van de curator – te veel onzekerheden was omkleed, is het ook ingehaald door
de tijd. Immers is op 26 november 2012 omzetting naar faillissement gevraagd
en verkregen, juist omdat het bereiken van een akkoord op een redelijke termijn
niet meer realistisch was.
Uitwinning van de posities
In de komende periode zal zoveel mogelijk worden aangevangen met het
uitwinnen van de bestaande posities. In paragraaf 3. zal nader worden ingegaan
op de stand van zaken met betrekking tot de verschillende posities.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill. :

3.

Activa

N.v.t.

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 niveau 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 gewaardeerd door externe
taxateurs.
De bevindingen van Zanders zijn neergelegd in een rapport d.d. 1 juli 2011, dat
nog

2

is

aangepast

op

17

augustus

2011

(“Rapport

Zanders”).2

Het rapport d.d. 17 augustus 2011 is in te zien via de website www.kvdl.nl.
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3.1

Spanje

Voor een uitvoerige beschrijving van de Spaanse projecten wordt verwezen naar
het verslag d.d. 18 mei 2012 en het Rapport Zanders.
In vervolg op het laatste verslag kan het volgende worden opgemerkt. Uit het
door Oosterhof verstrekte krediet is inmiddels circa EUR 5,5 Mio geïnvesteerd.
De meeste problemen met lokale crediteuren zijn inmiddels opgelost en de
wegen worden op dit moment gerepareerd. Tevens is een elektriciteitskabel
vanaf het distributiestation tot de aansluiting in Monte Mayor (lengte 8 km)
aangelegd teneinde de stroomvoorziening van de urbanisatie te garanderen en
daarmee

ook

de

blokkade

van

nieuwe

aansluitingen

op

te

heffen.

Deze investeringen waren nodig om een goede verkoop van de activa aldaar
mogelijk te maken. Van belang is voorts dat de golfcourse (waar de te verkopen
town houses en plots van Monte Mayor omheen liggen) in staat van faillissement
verkeerd en geveild wordt door de Spaanse fiscus.
Zoals ook aangegeven in het verslag van 18 mei 2012 zijn de afspraken over
verdeling van de netto-verkoop opbrengst van de betrokken activa (Monte Mayor
en Istán) als volgt, 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% GLS)

3. na 2.

: 50% (25% boedel/25% GLS)

Begin februari 2013 is aangevangen met de verkoopactiviteiten. Dat heeft
inmiddels geresulteerd in een eerste transactie in maart van dit jaar. Dit heeft,
na aftrek van kosten, geresulteerd in een opbrengst voor de boedel van
EUR 16.180. Dit bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening van Nacar N.V.
De verkoop zal naar verwachting tijdens de zomer nagenoeg stil liggen en zou
moeten aantrekken in het najaar.
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3.2

Antigua

CDAL
Verwezen zij naar het verslag van 18 mei 2012.
La Perla Investments B.V. bezit via haar deelneming Jolly Harbour AG haar
belangrijkste Antiguaanse deelneming Caribean Development Antigua Limited
(“CDAL”). In het vorige verslag is er melding van gemaakt dat de aandelen Jolly
harbour AG niet meer in het vermogen van La Perla Investments B.V. vielen,
aangezien deze kort voor surseance waren overgedragen aan La Perla World
(Luxemburg) S.A.

Inmiddels zijn de aandelen Jolly Harbour AG op 3 september

2012 terug overgedragen aan (thans de boedel van) La Perla Investments B.V.
Voor een nadere omschrijving van de diverse activa op Jolly Harbour zij
verwezen naar het Rapport Zanders.
De heer Duizendstraal is eind 2012 teruggetreden als bestuurder van CDAL en de
heer Hartog is voorzitter van het bestuur geworden. In juni 2013 is mevrouw
Hechme afgetreden als bestuurder. Het bestuur van CDAL bestaat thans uit de
de heer Hartog en de eind 2012 nieuw benoemde heer Maginley. De heer
Maginley houdt zich overwegend bezig met cijfermatige rapportages, zaken die
de huiseigenaren betreffen en de voorgenomen splitsing van service- en
vastgoed ontwikkelactiviteiten.
Herstructurering CDAL
Eind november 2012 hebben presentaties plaatsgevonden aan verschillende
groepen

vertegenwoordigers

van

huiseigenaren

op

Jolly

Harbour.

De

voorgenomen herstructurering heeft met name vertraging opgelopen als gevolg
van diverse gelegde beslagen door crediteuren en huiseigenaren. De meeste
beslagen zijn inmiddels verwijderd. De herstructurering wordt naar verwachting
in de loop van 2013 afgerond.
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Reorganisatie
Zoals eerder gezegd, maakt maakt CDAL al jaren een operationeel verlies. Dit is
steeds gecompenseerd met verkoop van activa. Het verlies bedroeg in 2011 nog
circa USD 1,77 Mio. Uit de voorlopige cijfers van 2012 blijkt dat als gevolg van
de in oktober 2011 ingezette reorganisatie het verlies is teruggebracht tot circa
USD 1,032 Mio. De reorganisatie is verder opgepakt in 2013 met als doel om het
ultimo 2013 break-even te laten opereren.

In dit kader is ook van belang dat de lening van Global Bank of Commerce Ltd.
op Mirror View Ltd., waarvoor CDAL garant staat, inmiddels het einde van de
looptijd heeft bereikt en opeisbaar is. Het bestuur van CDAL onderzoekt de
mogelijkheid deze lening te herfinancieren.

Er hebben zich in de voorbije maanden diverse gegadigden voor CDAL gemeld.
Tevens zijn indicatieve biedingen gedaan. Geen van deze biedingen was echter
marktconform.

Er

wordt

nog

steeds

gesproken

met

verschillende

geïnteresseerden.

Pearns Point
Voor een beschrijving van het project Pearns Point zij verwezen naar het Rapport
Zanders. Daarnaast zij verwezen naar het verslag van 18 mei 2012.
Aan de voortgang bij Pearns Point wordt hard gewerkt door de betrokkenen en er
worden

gesprekken

gevoerd

met

hotelketens,

architecten

en

financiers.

Inmiddels zijn de benodigde belasting concessies eind 2012 verkregen van de
overheid op Antigua. De regering van Antigua heeft te kennen gegeven veel
waarde

te

hechten

aan

de

realisatie

van

het

project.

Inmiddels

zijn

infrastructurele werkzaamheden aangevangen en is tevens een begin gemaakt
met de voorverkoopactiviteiten. Naar verwachting zal uiterlijk in Q3 2013 het
eerste show house worden gebouwd.
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3.3

Panama

Voor een uitgebreide omschrijving van het project zij verwezen naar het Rapport
Zanders. Daarnaast wordt verwezen naar het verslag van 18 mei 2012.
Aandachtspunten Panama:
1. Hoge belastingschuld en jaarlijkse belastingdruk
2. Claim van voormalige eigenaren 2 stukken land King Fisher Bay (“KFB
Partners”) ad USD 4,25 Mio
3. Claim 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)
5. Verkoop activa
Ad. 1.
Zie vorige verslag. Tijdens een bezoek aan Panama in juni 2012 is gesproken
met de heer Moreno die doende was met een verlaging van de belastingdruk. Om
verschillende redenen is besloten om de opdracht aan de heer Moreno terug te
nemen en de samenwerking te beëindigen. Inmiddels is een andere partij
ingeschakeld om te zorgen voor een verlaging van de belastingdruk. Hiertoe is
de Panamese advocate mevrouw E. González Vasquez ingeschakeld, alsmede
adviseur de heer D. Estrada-Troetsch. Zij hebben vastgesteld dat in 2008, toen
de waarde van het land op Islas del Rey is verhoogd, op onjuiste wijze tot stand
is gekomen. Door dit gebrek zou de waarde van het land door ANATI (de
overheidsinstantie die de waarde bepaalt) moeten worden teruggebracht tot het
niveau van voor de verhoging in 2008. Hierdoor zou de belastingdruk
substantieel worden teruggebracht, hetgeen tevens de waarde van het land
positief zou beïnvloeden. Inmiddels heeft ANATI begin april 2013 een beschikking
afgegeven als verzocht. In de komende periode zal getracht worden teveel
betaalde belasting terug te vorderen, althans te verrekenen met bestaande en/of
toekomstige betalingsverplichtingen.
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Ad 2.
Zie vorige verslag. Inmiddels hebben de KFB partners een arbitrage procedure
aanhangig gemaakt. De Panamese advocaat van La Perla (mevrouw Moreno de
Arosemena) zich gesteld en verweer gevoerd. De curator is nog wel in overleg
met de vertegenwoordiger van de KFB partners.
Ad 3.
Zie vorige verslag. Deze kwestie speelt nog steeds. Het is de bedoeling hierover
nader in gesprek te treden met de heer Arias en met hem tot een oplossing van
het geschil te komen. De heer Arias heeft mondeling een voorstel gedaan en de
curator heeft hem gevraagd dit schriftelijk uit te werken. Dit zou Q3 2013
moeten plaatsvinden.
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 op 31 maart 2013 tot 1 oktober 2013.
Ad 5.
Er hebben zich in de afgelopen 4 maanden in totaal 5 geïnteresseerden gemeld.
Met geen van deze geïnteresseerden zijn onderhandelingen nog aangevangen. Er
is sprake van een toegenomen belangstelling. Overigens is het ook mogelijk om
de aandelen Natural Synergy B.V. te verkopen in plaats van de activa in de
deelnemingen van Natural Synergy B.V..
Groep Informals Panama
Zie

vorige

verslag.

Zodra

de

belastingsituatie

is

geregeld,

zullen

de

zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd.
Frankrijk
Zie eerdere verslagen.
Vietnam
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Zie

eerdere

verslagen.

De

posities

in

Vietnam

lijken

geen

waarde

te

vertegenwoordigen.
Andere activa
4.1

Debiteuren

Zie eerste verslag.
4.2
-

Teruggave belasting
De Spaanse fiscus heeft een verzoek om teruggave omzetbelasting
gehonoreerd.
Er is EUR 6.935 bijgeschreven op de boedelrekening van
Nacar Holding N.V.

-

Tevens is aan de Nederlandse fiscus verzocht om teruggave BTW in
verband met betaalde facturen door de boedel. In totaal bedraagt dit EUR
43.401. Dit bedrag is nog niet bijgeschreven.

5.

Bank

5.1

Vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend van EUR 5.619.639 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.
Van belang in dit verband is voorts dat ABN AMRO Bank de kredietovereenkomst
heeft gesloten met meerdere hoofdelijk aansprakelijke vennootschappen uit de
La Perla-groep, waaronder Natural Synergy B.V.. Natural Synergy B.V. is de
Nederlandse houdstervennootschap van de Panamese vennootschappen, waarin
de Panamese activa worden gehouden. De aandelen Natural Synergy B.V.
worden volledig gehouden door La Perla Investments B.V. Het voorgaande is
tevens van belang in verband met de distributie van een surplus uit de verkoop
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van de Panamese activa, na voldoening van de schulden van de Panamese
vennootschappen. De bank zou zich op grond van de kredietovereenkomst
rechtstreeks kunnen verhalen op de opbrengst die aan Natural Synergy B.V.
wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. De positie van de bank in deze is
voorwerp van onderzoek.
5.2

Boedelbijdragen

APAC

:

USD 1.000.000 (+ 7% rente vanaf mei 2011)

Informal Lenders Panama

:

EUR 365.000 (+7% rente vanaf oktober
2011)

Slot Consultancy B.V.

:

EUR 142.875, EUR 35.934 en 55.0003 /
USD 80.000

Saldo Boedelkrediet

:

EUR 12.500 (algemeen boedelkrediet)
EUR 1.065 (boedelkrediet t.b.v. Panama)

Zie voorts het vorige verslag.
6.

Lopende verplichtingen

Er zijn momenteel geen lopende verplichtingen.

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. Een en
ander dient nog nader te worden onderzocht.
De curator de heer Duizendstraal aansprakelijk gesteld op grond van
onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW, althans art. 2:9 BW. De
vordering ter grootte van het tekort in de boedel is ingediend in het
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faillissement van de heer Duizendstraal privé en door de trustee geplaatst op de
lijst van voorlopig erkende vorderingen.
8.

Crediteuren

8.0

Crediteurencommissie

Op verzoek van de curator d.d. 2 januari 2013, heeft de rechtbank te Amsterdam
bij beschikking d.d. 20 februari 2013 een crediteurencommissie voor Nacar
Holding N.V. en La Perla Investments B.V. benoemd, bestaande uit:
1. Mw. Y. Snijders

-

ABN AMRO Bank N.V.

2. Dhr. F. Marree

-

F. Marree Beheer B.V.

3. Dhr. F. van Belle

-

Name ’n Number B.V.

De crediteurencommissie is bijeengekomen op 10 april 2013.
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
Zie vorige verslag. Het onderzoek van de fiscus is nog steeds gaande. Er hebben
verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met de belastingdienst in dat
verband.
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De fiscus heeft inmiddels aangekondigd dat de vordering van de fiscus zal
wijzigen naar aanleiding van dit onderzoek. De fiscus heeft verder aangegeven
haar vordering niet eerder te kunnen substantiëren dan na de zomer 2013.
8.3

Pref. vord. van het UWV

Niet bekend.
8.4

Andere pref. crediteuren

Nacar Holding N.V.

:

La Perla Investments B.V.:
8.5

EUR 97.028,- (voormalig werknemers)
EUR 17.000,- (voormalig werknemer)

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
Informal Lenders

EUR 5.677.572,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.
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).
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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.

9

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich o.a. bezighouden met:
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afronden onderzoek oorzaak faillissement



nadere bestudering rapport Krüger & Partners



verkoop activa



vergadering met crediteurencommissie



situatie fiscus Panama (belasting terug vorderen)



nog in te dienen additionele vordering fiscus beoordelen
Boedelrekening

Het saldo op de boedelrekening van Nacar Holding N.V. bedraagt per heden
EUR 23.115.

mr. A.W. de Man,
bewindvoerder
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