
 

 

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 

INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN 

DUCKSTAD N.V. H.O.D.N. “SUNNY SIDE” 

Datum: 20 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennootschapsgegevens:  : Duckstad N.V. h.o.d.n. “Sunny Side” 

      (“Duckstad”) 

Oprichtingsdatum   : 5 april 2012 

Vestigingsadres    : Bulevar Julio A. Abraham 21, Bonaire 

Faillissementsnummer   :  BON201900248 

Datum uitspraak faillissement  :  15 april 2019 

Curator     :  mr. C.M. van Liere 

Rechter-commissaris   :  mr. F.J.F. Gerard 

Activiteiten onderneming  : De exploitatie van een kinderdagverblijf  

Omzetgegevens    : 2016: USD 71.138,15 

Personeel op datum faillissement : geen 

Verslagperiode    :  15 april t/m 18 juni 2019 

Bestede uren 9 januari – 17 april  : 49,3 uur 

Bestede uren totaal   : 49,3 uur 
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Opmerkingen vooraf  

 

Dit is het eerste verslag van de curator van Duckstad. Het verslag bestrijkt de periode van 15 april t/m 

18 juni 2019. 

 

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 op Bonaire 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: 

Duckstad NV wordt bestuurd door mevrouw D.G. Veldbloem – Stecher. Zij houdt samen met 

haar partner, de heer Stecher, de aandelen (50/50) in het kapitaal van Duckstad.   

 

                                 

1.2 Winst en verlies, balanstotaal: 

Resultaat 2016: -/- USD 7.120,77 

 

Balanstotaal 2016: USD 765,61 

 

Er zijn geen andere (recentere) cijfers beschikbaar dan van 2016.  

 

1.3 Lopende procedures: 

Voor zover bekend, geen.  

 

1.4 Verzekeringen: 

Voor zover er nog verzekeringen lopen, zal de curator verzoeken deze door te halen met 

restitutie van de premies op de boedelrekening.  

 

1.5 Huur: 

Duckstad huurde het gebouw waarin het kinderdagverblijf werd geëxploiteerd van - althans 

volgens het laatste schriftelijke huurcontract op naam van mevrouw Bosman d.d. 13 januari 

2012 - de heer K.J. Visser voor een bedrag van USD 850 per maand.  

 

De curator en de verhuurder hebben in onderling overleg de huur per 1 juni 2019 beëindigd.  

   

1.6 Oorzaken faillissement: 

Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondelinge en schriftelijk 

verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid. 

 

De bestuurder heeft  op 26 augustus 2013 de aandelen in het kapitaal van Duckstad 

overgenomen van Komma NV voor de koopsom van USD 12.000 en daarmee feitelijk de 

exploitatie van het kinderdagverblijf. Kort nadien werd de bestuurder geconfronteerd met een 

(forse) fiscale schuld, die was opgebouwd in de periode van voor datum overname. De 

bestuurder startte hierdoor de exploitatie van het kinderdagverblijf met een op het resultaat 

drukkende verplichting, nu de Belastingdienst Caribisch Nederland aanspraak maakte op 

betaling van de achterstallige belastingen en premies. Ter zake werd een betalingsregeling 

getroffen.  

 

Uiteindelijk bleven de inkomsten van Duckstad NV achter en kon zij niet meer voldoen aan 

haar lopende verplichtingen. De fiscale schuld is opgelopen tot circa USD 12.000 en 
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daarnaast konden de boekhouder en de verhuurder niet meer betaald worden. Op 28 maart 

2019 heeft de bestuurder het eigen faillissement verzocht bij het GEA Bonaire, welk 

faillissement op 15 april 2019 is uitgesproken.  

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  : 0 personen. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement  : 1 persoon. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  : Niet van toepassing. 

  

2.4 Werkzaamheden: 

Niet van toepassing.  

 

 

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  : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Niet van toepassing.  

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving  :  

Duckstad heeft een voor een kinderdagverblijf gebruikelijke inventaris in eigendom, 

bestaande uit onder meer stoelen en kasten, bedjes, speelgoed en andere toebehoren.  

 

3.6 Verkoopopbrengst : Zie paragraaf 6. 

  

3.7 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing.  

   

3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing.  
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Onderhanden werk  

 

3.9 Beschrijving  :  Niet van toepassing.  

 

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.  

 

3.11 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Zie paragraaf 6.  

 

Andere activa 

 

3.12 Beschrijving  : Niet van toepassing. 

 

3.13 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 

Werkzaamheden : Niet van toepassing. 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : In onderzoek. Mogelijk bestaat een vordering op Komma NV  

terzake de ‘oude’ fiscale schuld en een uit dien hoofde 

overeengekomen afbetalingsregeling.   

 

4.2 Opbrengst  : P.M. 

 

4.3 Boedelbijdrage  : Niet van toepassing.  

 

Werkzaamheden : Verder onderzoek inzake de  fiscale claim en aanspraak op   

 Komma NV  

 

5. Banken / zekerheden  

 

5.1 Vorderingen van bank(en) : MCB Bonaire: USD 1.071,29 

 

5.2 Lease contracten  : Niet van toepassing. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden : Een pandrecht op een (privé) bankrekening van de  

aandeelhouders van Duckstad. MCB heeft zich inmiddels      

uit hoofde van dit pandrecht verhaald.  

 

5.4 Separatistenpositie  : Niet van toepassing. 

 

5.5 Boedelbijdragen  : Niet van toepassing. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud  : Niet van toepassing. 

 

5.7 Fiduciaire eigendom  : Niet van toepassing. 

 

5.8 Reclamerechten  : Niet van toepassing. 

 

5.9 Retentierechten   : Niet van toepassing. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie   : Op datum faillissement was het kinderdagverblijf geopend. 

In de periode voor datum faillissement heeft de bestuurder gesprekken gevoerd over een 

overname van het kinderdagverblijf met (oud-werknemer) Neftalie Soliana. Zij heeft de 

exploitatie van het kinderdagverblijf overgenomen vanaf begin maart van dit jaar, zonder dat 

hierover formele afspraken waren gemaakt. De curator heeft met mevrouw Soliana 

afgesproken dat zij, voor de exploitatie van het kinderdagverblijf, een maandelijkse 

gebruikersvergoeding aan de boedel betaalt ter hoogte van USD 1.000 tot aan 1 juni 2019 

(zie hierna). 

 

6.2 Financiële verslaglegging :  De gebruikersvergoedingen zijn betaald en gestort op de 

boedelrekening.  

 

Doorstart 

 

6.3 Beschrijving   : Bij koopovereenkomst van 24 mei 2019 heeft de curator de 

aan Duckstad verbonden onderneming inclusief alle activa verkocht en (onder 

eigendomsvoorbehoud) geleverd aan mevrouw Soliana.  

 

6.4 Verantwoording   : Aan de Rechter-commissaris en door middel van de 

openbare faillissementsverslagen. 

 

6.5 Opbrengst   : De koopprijs is vastgesteld op USD 6.000. De curator heeft 

mevrouw Soliana desgevraagd uitstel van betaling verleend, aangezien zij nog bezig is een 

externe financiering rond te krijgen en na datum overname is gebleken dat de verhuurder de 

huurovereenkomst niet wenst te vernieuwen. Mevrouw Soliana is derhalve ook op zoek naar 

een nieuwe locatie voor het kinderdagverblijf.  

 

6.6 Boedelbijdrage   : Niet van toepassing.  

Werkzaamheden  : Het verder monitoren van de ontwikkelingen, (verdere) 

bemiddeling tussen huurder en verhuurder en toezien nakomingen bepalingen uit de 
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koopovereenkomst.  

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht   :  In onderzoek. Aangezien de boekhouder geruime tijd 

onbetaald is gelaten, zijn de laatste cijfers van 2016.  

 

7.2 Stortingsverplichting  :  Gelet op de oprichtingsdatum van Duckstad, zou een 

mogelijke vordering uit dien hoofde verjaard zijn.  

 

7.3 Onbehoorlijk bestuur   : In onderzoek.  

 

7.4 Paulianeus handelen  : In onderzoek.  

 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : Faillissementskosten: P.M. 

                   Huurpenningen verschuldigd ná datum faillissement:  

       USD 1.500 

 

8.2 Andere pref. vorderingen :  Fiscale vordering: (circa) USD 12.000 (nog niet ingediend) 

         

 

8.3 Aantal conc. crediteuren  : PM 

8.4 Bedrag conc. crediteuren : PM  

 

9. Overig 

 

9.1 Termijn afwikkeling fail.   :  Onbekend.  

 

9.2 Plan van aanpak  :  

 Het verder liquideren van de failliete boedel van Duckstad met inachtneming van de hiervoor 

omschreven aandachtspunten.   

 

9.3 Indiening volgend verslag  : Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.  

 Werkzaamheden   : Zie hiervoor.  

 

 

 

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


