OPENBAAR VERSLAG NR. 1
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
W.G. TRAPENBERG AIRCONDITIONING SERVICE N.V.
Datum: 26 oktober 2018

Vennootschapsgegevens:

:

W.G. Trapenberg Airconditioning Service N.V.

:

(“Trapenberg”)
28 december 1992 (vestigingsdatum 1 december

Vestigingsadres

:

1957)
Seru Loraweg 105, Curaçao

Faillissementsnummer
Datum uitspraak faillissement

:
:

Cur201803038
26 september 2018

Curator

:

mr. C.M. van Liere

Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming

:
:

mr. P.E. de Kort
Leverancier en installateur van koelinstallaties

Omzetgegevens
Personeel op datum faillissement

:
:

onbekend
48 personen.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode :

:
:

26 september t/m 26 oktober 2018
271,3 uur

Bestede uren totaal

:

271,3 uur

Oprichtingsdatum

Opmerkingen vooraf
Dit is het aanvangsverslag van de curator van Trapenberg. Het verslag bestrijkt de periode van 26
september t/m 26 oktober 2018.
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid
van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit
faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit
verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van
enig recht. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer
volgens de in Curaçao geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.
Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie:
Trapenberg wordt bestuurd door haar enig aandeelhouder, de heer W.S. Trapenberg.

1.2

Winst en verlies, balanstotaal:
Onbekend. De curator verwacht op korte termijn beschikking te krijgen over de
jaarrekeningen en andere financiële stukken.

1.3

Lopende procedures:
Bij verstekvonnis van 18 juni 2018 is Riba NV - een voormalig exploitant van het Howard
Johnson hotel die een aircosysteem van Trapenberg heeft geleased - veroordeeld om aan
Trapenberg te betalen het bedrag van ANG 73.682, alsmede de leasebedragen over de
periode december 2017 tot aan juni 2018, vermeerderd met de overeengekomen rente van
1,25 % per maand over dat bedrag, vermeerderd met de omzetbelasting daarover, gerekend
vanaf 23 november 2017 tot de dag der algehele voldoening. Nadien heeft de advocaat van
Riba het Gerecht verzocht om het verstek te zuiveren en de zaak voor antwoord op de rol te
zetten. De curator heeft in onderzoek of dit procedureel kon worden toegestaan (er zou
immers mogelijk verzet moeten worden ingesteld en geen verzoek tot zuivering) en in een
voorkomend geval het vonnis tegen Riba ten uitvoer laten leggen.
In verband met (en vooruitlopend op) de procedure tegen Riba is er door de voormalig
advocaat van Trapenberg tevens (revindicatoir) beslag gelegd op het airco systeem. Om
verschillende redenen is dit beslag niet ten uitvoer gelegd. De curator zal met de eigenaar
van het hotel, Emmazicht, in overleg treden over het aircosysteem – ook gelet op de
voorgenomen openbare verkoop van het hotel (welke veiling tot nu toe zonder resultaat is
gebleven).

1.4

Verzekeringen:
Trapenberg heeft de gebruikelijke bedrijfs-en inboedelverzekeringen afgesloten. In verband
met de aanwezige voorraden en inventaris heeft de curator bepaalde verzekeringen na datum
faillissement verlengd met betaling van de verschuldigde premies.

1.5

Huur:
Curaçao:
Het bedrijfspand aan de Seru Loraweg wordt gehuurd van mevrouw P. Trapenberg voor een
bedrag van ANG 3.000 per maand.
De loodsen en de container bij het bedrijfspand worden van Seru Lora Estate N.V. gehuurd
voor een totaalbedrag van ANG 6.815 per maand. De verhuurder heeft de huur reeds voor
datum faillissement van Trapenberg opgezegd en eindigt per 1 december 2018.
Eén van de containers op het HNO terrein wordt gehuurd van de heer H. Zijndel. De curator
heeft de voorwaarden waaronder dit gebeurt in onderzoek.
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Trapenberg huurde (door middel van operational lease) daarnaast een aantal voertuigen van
de heer Henriquez. Deze voertuigen zijn daags na faillissement geretourneerd aan de lessee.
Bonaire:
De loodsen aan de Kaya Industria Pariba 12 worden gehuurd van Ameristar N.V. De curator
heeft de voorwaarden waaronder dit gebeurt in onderzoek.
De curator zal overgaan tot het opzeggen van de huurovereenkomsten op het moment dat
duidelijk is binnen welke periode de aanwezige activa verkocht en geleverd kunnen worden.
1.6

Oorzaken faillissement:
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk
verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid.
De activiteiten van Trapenberg bestonden - kort gezegd - uit de levering en installatie,
alsmede onderhoud van koelsystemen en airco’s. Trapenberg verrichte werkzaamheden op
zowel Curaçao als Bonaire, voor diverse (grote) opdrachtgevers zoals Ballast Nedam (HNO),
Sagicor en Bonaire International Airport.
De problemen die zijn opgetreden tussen Trapenberg en Ballast Nedam over de installatie
van het koelsystemen van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao, lijkt de grootste aanjager te zijn
geweest van het faillissement van Trapenberg. De overeenkomst van onderaanneming
tussen partijen met een initiële contractwaarde van ruim ANG 4.200.000, schepte voor
Trapenberg verplichtingen op het vlak van aanlevering van voldoende (gekwalificeerd)
personeel. Toen Trapenberg haar verplichtingen op dit punt niet kon nakomen, was Ballast
Nedam aangewezen op het inhuren van personeel via andere onderaannemers en bracht zij
deze kosten in rekening bij Trapenberg. Zo kon het gebeuren dat Ballast Nedam uiteindelijk is
verworden van grootste opdrachtgever, tot de grootste schuldeiser van Trapenberg met een
uiteindelijke claim van ANG 1,768,820.05. De curator heeft deze vordering voorlopig erkend.
Doordat de inkomsten van Ballast Nedam wegvielen kon Trapenberg uiteindelijk niet meer
voldoen aan haar (personele) lasten en besloot de bestuurder tot het aanvragen van het
eigen faillissement.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

: 48 personen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

: 50 personen.

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 28 september 2018
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2.4

Werkzaamheden:
De curator heeft samen met de bestuurder het personeel toegesproken op locatie van
Trapenberg om hen te informeren over het faillissement en de consequenties hiervan. Op
verzoek van de curator heeft de Rechter-commissaris hem op 27 september 2018 ex artikel
36 Faillissementsbesluit machtiging verleend tot ontslag van het voltallige personeel. Het
personeel is bij brief van 28 september 2018 geïnformeerd over de beëindig van de
arbeidsovereenkomst en over de aanspraken op grond van de Cessantiaregeling.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
:
Trapenberg heeft een gebruikelijke (kantoor)inventaris, een aanzienlijke hoeveelheid
voorraad, een opslagcontainer en een wagenpark van tien (10) voertuigen in eigendom.
Daarnaast bevinden zich in de container op het HNO terrein nog diverse gereedschappen en
hulpmaterialen van Trapenberg. Ballast Nedam pretendeert echter een retentierecht op deze
container. De curator heeft de rechtsgeldigheid van dit retentierecht betwist.
De curator heeft met verscheidende kopers onderhandeld over diverse biedingen en de
voorwaarden tot koop/verkoop en levering en dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Rechtercommissaris. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse onderhandse verkopen aan derden.
Tot op heden zijn zes (6) voertuigen, alsmede diverse gereedschappen, (hulp)materialen en
andere voorraden onderhands verkocht.
De curator is voornemens om de resterende voorraden en inventaris te verkopen door middel
van een openbare verkoop op zowel Curaçao als Bonaire. Deze verkoop zal dan worden
aangekondigd in de plaatselijke kranten.

3.6

Verkoopopbrengst

:

ANG 49.034 (Curaçao)
USD 9.500 (Bonaire)
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3.7

Boedelbijdrage
:
De MCB bank heeft pas zeer recentelijk melding gemaakt van haar zekerheidsrechten,
waaronder een mogelijk pandrecht op roerende zaken. De curator zal de rechtsgeldigheid en
omvang van dit pandrecht onderzoeken en in een voorkomend geval afspraken maken over
verdeling van de koopprijs tussen de boedel en de bank.

3.8

Bodemvoorrecht Fiscus :

Niet van toepassing.

Onderhanden werk
3.9

Beschrijving
:
Trapenberg had op datum faillissement nog diverse lopende projecten op zowel Curaçao als
Bonaire. Daarnaast had zij verscheidende onderhoudscontracten met derden in de
portefeuille. De curator heeft diverse projecten zoals de installatie van het koelsysteem in het
gebouw van Sagicor op Curaçao en de revitalisatie van het APNA gebouw op Bonaire laten
overnemen door (voormalige) concurrenten van Trapenberg waarbij reeds verrichte maar
niet-betaalde werkzaamheden zijn betaald aan de boedel en resterende materialen (al dan
niet via de nieuwe opdrachtnemer) ook zijn overgenomen en afgerekend.

3.10

Verkoopopbrengst

:

ANG 10.000 + PM (Curaçao pending)
USD 31.032,47 + PM (Bonaire)

3.11

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing.
Zie hiervoor.

Andere activa
3.12

Beschrijving

:

Trapenberg heeft het aircosysteem in het voormalig Howard
Johnson hotel in eigendom (zie verder paragraaf 1.3).

3.13

Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing.
Zie hiervoor.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Totale hoogte debiteuren op datum faillissement:
ANG 257.489,87.

4.2

Opbrengst

:

ANG 50.595,36

4.3

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Zie paragraaf 3.7.
Verdere incasso van de debiteuren van Trapenberg en
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onderzoek rechtsgeldigheid en omvang pandrecht van MCB
bank op debiteuren.

5.

Banken / zekerheden

5.1

Vorderingen van bank(en)

: MCB bank: ANG 160.000.

5.2

Lease contracten

: Zie paragraaf 1.5.

5.3

Beschrijving zekerheden
:
Mogelijk (stil) pandrecht op inventaris, machines en gereedschappen;
persoonlijke garantie van de heer Trapenberg;
een recht van tweede hypotheek op het bedrijfspand van Trapenberg;
mogelijk pandrecht op debiteuren van Trapenberg.

5.4

Separatistenpositie

5.5

Boedelbijdragen
:
Indien toepasselijk nog te onderhandelen. De curator zal de bank vragen de kosten ter
bewaring van de aan haar verpandde zaken (zoals kosten bewaring, beveiliging en
verzekering) op zich te nemen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
:
Crediteur Necarex BV claimt een eigendomsvoorbehoud op diverse door haar geleverde
zaken op zowel Curaçao als Bonaire. De curator heeft in onderzoek welke van deze zaken
zijn doorgeleverd aan derden en/of verwerkt zijn op grond waarvan het
eigendomsvoorbehoud mogelijk is vervallen.

5.7

Fiduciaire eigendom

: Niet van toepassing

5.8

Reclamerechten

: Niet van toepassing

5.9

Retentierechten
:
Ballast Nedam pretendeert een retentierecht op een container met inhoud van Trapenberg
(HNO terrein).

6.

Doorstart / voortzetten

: In onderzoek.

Voortzetten
6.1

Exploitatie

: Niet van toepassing.
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6.2

Financiële verslaglegging

: Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

Beschrijving
:
Hoewel de curator onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor een doorstart en
diverse partijen hiervoor heeft gepolst, bleek er geen animo en/of (financiële) mogelijkheden
te zijn om een bedrijf van deze omvang door te starten.

6.4

Verantwoording

: Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst

: Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: Niet van toepassing.
: Niet van toepassing.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
:
De curator heeft de administratie van Trapenberg onder zich genomen en deze lijkt te
voldoen aan de vereisten die de wet daaromtrent stelt.

7.2

Stortingsverplichting

: Gelet op de oprichtingsdatum van Trapenberg zal een
(eventuele) vordering uit hoofde hiervan verjaard zijn.

7.3

Onbehoorlijk bestuur

: In onderzoek.

7.4

Paulianeus handelen

: In onderzoek.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: Faillissementskosten: P.M.
Beveiligingskosten: P.M.
Huurpenningen verschuldigd ná datum faillissement (over
de opzegperiode): P.M.
Salaris verschuldigd ná datum faillissement (over
de opzegperiode): P.M.

8.2

Vorderingen SZV

: ANG 20.608,17.

26-10-2018
Pagina 8 / 9

8.3

Andere pref. vorderingen

: Fiscale vordering: ANG 166.787,00.
Pensioenpremies: PM
De werknemers hebben vorderingen uit hoofde van nietbetaald salaris over de maand
september 2018 alsmede vorderingen uit hoofde van niet-genoten vakantiedagen. De totale
omvang hiervan zal door de curator worden begroot.

8.4

Aantal conc. crediteuren

: 12.Verwacht wordt dat nog meer crediteuren zich zullen
melden.

8.5

Bedrag conc. crediteuren

: ANG 2.336.546,91.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling fail.

9.2

Plan van aanpak
:
Het verder liquideren van de failliete boedel van Trapenberg met inachtneming van de
hiervoor omschreven aandachtspunten.

9.3

Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

:

:
:

Onbekend.

Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.
Zie hiervoor.

****************

26-10-2018
Pagina 9 / 9

