
 

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 

INZAKE DE SURSÉANCE VAN BETALING VAN 

INSEL AIR INTERNATIONAL B.V. 

Datum: 24 augustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennootschapsgegevens  : Insel Air International B.V. (hierna ook, de  

      “Vennootschap”) 

Oprichtingsdatum   : 8 september 1993 

Vestigingsadres    : Dokweg 19 Maduro Plaza, Curaçao   

Faillissementsnummer   :  EJ F 82117-82118 en 82276 

Datum uitspraak vlp. surseance  :  14 maart 2017 

Bewindvoerder    :  mr. R.F. van den Heuvel 

Rechter-commissaris   :  mr. P.E. de Kort  

Activiteiten onderneming  : commercieel luchtvaartbedrijf 

Omzetgegevens    : 2016 ANG 174.388.614 

Personeel op datum vlp. surseance : 567 personen.  

Verslagperiode    :  6 maart 2018 t/m, 24 augustus 

Bestede uren in verslagperiode : : 201 uur 

Bestede uren totaal   : 952.9 uur  
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Opmerkingen vooraf  

 

Dit is het vierde verslag van de bewindvoerder van Insel Air International B.V. ( “Insel”). Het verslag 

bestrijkt de periode van 31 januari 2018 tot en met 6 maart 2018.   

 

De bewindvoerder benadrukt dat de stand van zaken van dag tot dag aan verandering onderhevig is.  

 

Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan geen uitspraak 

worden gedaan. Aan dit surseanceverslag 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. ln dit verslag geeft de bewindvoerder op vereenvoudigde wijze de 

huidige stand van zaken weer volgens de in Curacao geldende richtlijnen voor faillissements- en 

surseanceverslaglegging.  

 

Voor een uitgebreide inleiding over de aan Insel verbonden onderneming en de rechten en plichten 

wordt verwezen naar de inleiding van het eerste openbare surseanceverslag d.d. 8 juni 2017. 

 

De crediteuren van Insel zijn op 25 augustus 2017 verschenen ter vergadering op het Gerecht te 

Curaçao, en zijn op het verzoekschrift tot definitieve verlenging surseance gehoord. Tijdens de 

vergadering is er door de crediteuren unaniem vóór definitieve verlening van surseance gestemd. De 

rechter heeft terstond definitieve verlening van surseance aan Insel verleend. De volgende 

crediteurenvergadering staat geagendeerd op 31 augustus 2018. 

 

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com. 
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1. Feitelijke ontwikkelingen 

 

 Insel Air zoekt een strategische partner, die de vennootschap in staat kan stellen een 

crediteurenakkoord aan te bieden.  

 

 Insel Air heeft intensieve gesprekken gevoerd met One Laser Group (“OLG”), waarover ook in 

de media bericht is. Die gesprekken waren gericht op een overname van de aandelen in Insel 

Air en het aanbieden van een crediteurenakkoord.  

 

 Volgens de wet moet de rechter de goedkeuring van een crediteurenakkoord (homologatie) 

weigeren in een aantal gevallen. Één van die gevallen is de situatie dat de nakoming van het 

akkoord niet voldoende is gewaarborgd (art. 161 Faillissementsbesluit). In het laatste voorstel 

van OLGwerd aan die toets niet voldaan. Insel heeft daarom vóór aanvang van de 

crediteurenvergadering geen voorstel voor een akkoord gedeponeerd.  

 

 Het voorgaande is voor OLG aanleiding om een alternatief te ontwikkelen, terwijl het Land 

hierin, in overleg met OLG, aanleiding heeft gezien ook uit te kijken naar andere potentiële 

kandidaten. Zo’n andere kandidaat is gevonden en doet momenteel onderzoek naar de stand 

van zaken bij Insel, om ook een aanbod te kunnen overwegen.  

 

 De stand van zaken is nu dus dat er twee potentiële kandidaten zijn die de vennootschap in 

staat zouden kunnen stellen een crediteurenakkoord aan te bieden. 

 

 Met het oog daarop is naar het oordeel van de bewindvoerder wenselijk dat op de 

crediteurenvergadering wordt gestemd over verlenging van de surseance, opdat beide 

kandidaten in staat worden gesteld om op korte termijn en in samenwerking met Insel een 

plan en een voorstel voor een crediteurenakkoord te ontwikkelen, dat vervolgens zo spoedig 

mogelijk op een nieuwe crediteurenvergadering gepresenteerd kan worden. 

 

 Bijlage bij dit verslag is een machtiging die iedere crediteur die dat wenst, kan invullen en 

ondertekenen om de bewindvoerder te machtigen tot het stemmen voor de verlenging van de 

surseance van betaling. 

 

 

2. Cash flow  

 

Operationele inkomsten zijn voldoende voor het betalen van de directe kosten van de 

operatie, maar nog altijd niet voor het betalen van belastingen, rente en leasetermijnen van 

Best Value Great Care. Volgens alle eerdere plannen zouden in ieder geval lopende 

belastingverplichtingen inmiddels ruimschoots nagekomen moeten kunnen worden, en dat 

dat nog niet lukt, betekent dat wenselijk is dat de Vennootschap intussen verdere 

reorganisatiemaatregelen neemt om dat kosten in lijn te brengen met de inkomsten. Er is 

aanzienlijk overtallig personeel, met name omdat de vennootschap op dit moment zelf slechts 
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één vliegtuig vliegt, aangevuld met een wetlease (een lease van een toestel met bemanning). 

Tot dusver is de Vennootschap niet in staat gebleken te dien aanzien alle nodige maatregelen 

te nemen. De Vennootschap overweegt een betaalbare lease van een MD-toestel om de 

huidige wetlease te kunnen vervangen en eigen personeel dat nu niet actief is, in te kunnen 

zetten. Desondanks moet evenwel verondersteld worden dat, ook wanneer een strategisch 

partnership tot stand zou komen, de organisatie zal moeten inkrimpen alvorens te groeien. De 

bewindvoerder heeft niet de bevoegdheid tot ontslagmaatregelen te besluiten en beperkt zich 

daarom tot het uitbrengen van dit advies.  

 

2. Schuldpositie 

 

Er zijn op dit moment 1252 ingediende vorderingen, die een schuldenlast van ANG 

163.957.712,99 vertegenwoordigen. 

 

Een balans per 31 augustus 2018 is aangehecht. De ingediende vorderingen zijn niet alle op 

de balans terug te vinden. Insel Air kan ingediende vorderingen nog betwisten. 

 

3.  Indiening volgend verslag  

 

Datum verslag zal worden bepaald op de crediteurenvergadering van 31 augustus. 

 

 

 

 

 

 

************* 
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BIJLAGE 1 – Machtigingen 
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POWER OF ATTORNEY 

 

MR./MRS. ______________________________________________ 

born in _____________ on _________________________________ 

holder of a passport with number ____________________________ 

WHEREAS 

i. InselAir International BV (“InselAir”) was granted a moratorium by the Court of First 

Instance of Curacao (the “Court”) on 14 March 2017, with the appointment of Mr. 

P.E. de Kort as supervisory judge and Mr. R.F. van den Heuvel as administrator;  

ii. On 25 August 2017, the moratorium has been extended until 31 August 2018. 

iii. During the creditors meeting of 31 August 2018 at the Court, the creditors of InselAir 

will vote on the moratorium to InselAir;  

iv. Now that the undersigned cannot be present during this creditors meeting, the 

undersigned wishes to issue a proxy to one or more other persons in connection with 

the voting during the creditors meeting of InselAir;  

HEREBY GRANTS A POWER OF ATTORNEY 

to MR. ROGIER FREDERIK VAN DEN HEUVEL, born in Gouda, the Netherlands, on 25 October 

1976, holder of a  Curacao I.D. (Sedula) with number 1976.10.25.12, with full power of substitution 

(recht van substitutie):  

1. To, on behalf of the undersigned, vote in favor of the extension of the moratorium 

(surséance van betaling) to InselAir.  

2. This Power of Attorney has immediate effect from the date stated above and will be governed by 

and construed in accordance with the laws of Curacao. Any dispute in relation hereto will 

exclusively be governed by the Courts in Curacao. 

3. This Power of Attorney will be valid for an indefinite period of time, unless terminated or revoked 

in writing. 

 

 

 

 

 

.....................................................     

Name: 

Date: 

Place: 
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POWER OF ATTORNEY 

 

MR./MRS. ______________________________________________ 

born in _____________ on _________________________________ 

holder of a passport with number ____________________________ 

acting in his capacity as statutory director of: 

________________and its office there at ______________________       (the “Company”) 

WHEREAS 

v. InselAir International BV (“InselAir”) was granted a moratorium by the Court of First 

Instance of Curacao (the “Court”) on 14 March 2017, with the appointment of Mr. 

P.E. de Kort as supervisory judge and Mr. R.F. van den Heuvel as administrator;  

vi. On 25 August 2017, the moratorium has been extended until 31 August 2018. 

vii. During the creditors meeting of 31 August 2018 at the Court, the creditors of InselAir 

will vote on the moratorium to InselAir;  

viii. Now that the representative(s) of the Company cannot be present during this 

creditors meeting, the Company wishes to issue a proxy to one or more other 

persons in connection with the voting during the creditors meeting of InselAir,  

HEREBY GRANTS A POWER OF ATTORNEY 

to MR. ROGIER FREDERIK VAN DEN HEUVEL, born in Gouda, the Netherlands, on 25 October 

1976, holder of a  Curacao I.D. (Sedula) with number 1976.10.25.12, with full power of substitution 

(recht van substitutie):  

4. To, on behalf of the Company, vote in favor of the extension of the moratorium 

(surséance van betaling) to InselAir.  

5. This Power of Attorney has immediate effect from the date stated above and will be governed by 

and construed in accordance with the laws of Curacao. Any dispute in relation hereto will 

exclusively be governed by the Courts in Curacao. 

6. This Power of Attorney will be valid for an indefinite period of time, unless terminated or revoked 

in writing. 

 

 

 

 

 

.....................................................     

Name: 

Date: 

Place: 
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Bijlage 2 – Balans per 31 juli 2018 
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ASSETS 31 July 2018 

  

Current assets  

Cash and cash equivalents  223,499 

Accounts Receivable 1,315,000 

Other Receivables 155,555 

Spare parts  2,805,881 

Total current assets 4,499,935 

  

Non-current assets  

Financial fixed assets 1 

Flight equipment 1,075,000 

Ground property and equipment 228,087 

Pre-operating costs and other 

assets 

12,525 

Total non-current assets 1,315,613 

TOTAL ASSETS 5,815,548 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LIABILITIES  31 July 2018 

  

Current liabilities  

Bank overdraft (MCB) 2,218,591 

Air traffic liability 835,000 

Accounts payable and accrued 

expenses 

48,858,061 

Liability KVO (Amur)  1,003,156 

Prepaid PFC's    16,718,620 

Other current liabilities 27,530,266 

Total current liabilities 97,163,694 

  

Non-current liabilities  

Long-term obligations PSB + 

Gobiernu 

41,276,727 

Total non-current liabilities 41,276,727 

 

Stockholders' equity 

 

Issued and outstanding share 

capital 

61,000 

Additional paid-in capital 2,176,163 

Retained earnings/ (Accumulated 

deficit) 

-129,628,080 

Result year -5,233,956 

Total stockholders' equity -132,624,873 

  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 5,815,548 

 

 


