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E.j. no. F. 16 van 2007 

Het Gerecht in Eerste Aanieg van de Nederlandse AntiIlen, 
Zittingsplaats Cura.;ao 

Andermaal gezien het op 25 rnei 2007 door de STICHTING NEUTRALE 
WljKVERPLEGING KRAAMKLINIEK RIO CANARlO, gevestigd en kantoor
houdende op Cura~ao, verder te neemen: "DE STICHTING" ter griffie van voormeld 
Gerecht ingediend verzoekschrift waarbij zij heeft ve rzocht haar surseance van beta ling 
te verlenen. 

Gezien de beschikking van de rechter in het Gerecht voormeld van 29 mei 2007 waarbij 
aan de Stichting voorlopige surseance van betaling is verleend met ben oeming van de 
advocaat mr. P.E.A.L.M. van de Laarschot tot bewindvoerder teneinde met de Stichting 
het beheer over haar zaken te voeren. 

Gelet op het op 25 juni 2007 ter griffie ingekomen verslag van de bewindvoerder waarin 
hij verzoekt de voorlopig verleende surseance van betaling in te trekken en de Stichting 
in staat van faillissement te verklaren. 

Mede gelet op het ten deze op 28 juni 2007 gehouden verhoor van de bewindvoerder, 
het bestuur van de Stichting, dhr. Rignald Osebio Lichtenberg en bijgestaan door mr. 
GS. Hollander occuperende voor de advocaat mI. A.C. Small, Clara Maria Mendes 
Neves en bijgestaan door de advocaat mI. E.B. Wilsoe, occuperende voor de advocaat 
Iru. GA Pieter. 
De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht en heeft bij zijn verzoek 
gepersisteerd. De aanwezigen ter zitting hebben verklaard zich met het stand punt van 
de bewindvoerder te kunnen verenigen. 

Ovenveegt, dat het Gerecht tot de overtuiging is gekomen, dat het advies van de 
bewindvoerder dient te worden opgevolgd daar niet langer het vooruitzicht be~at dat 
de Stichting na verloop van tijd haar schuldeisers zal kunnen bevredigen, doch zij 
integendeel in de toestand is komen te verkeren van te hebben opgehouden te betalen. 

Gelet op het bepaalde bij artikel 232 lid 2 van het Faillissementsbesluit. 

BESCHIKT : 

Trekt in de aan de STICHTING NEUTRALE WljKVERPLEGING KRAAMKLINlEK 
RIO CANARIO, gevestigd en kantoorhoudende op Cura<;ao op 29 mei 2007 voorlopig 
verleende surseance van betaling. 

Verklaart voormelde stichting in staat van faillissement. 
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Benoemt tot rechter-commissaris: mI. A.M.P. Geelhoed f rechter in het Gerecht 
voormeld. 

Stelt aan tot curator: de advocaat ffiI. P.E.A.L.M. van de Laarschot, kantoorhoudende 
op Cura,ao aan de Kaya WFG Oombi) Mensing no. 16. 

Deze" beschikking is gegeven op Cura~ao door ffiI. A.M.P. Geelhoed, rechter in het 
Gerecht voormeld en op 28 jtm.i 2007 in het openbaaI uitgesproken in tegenwoordig-
heid van de griffier. '"' 
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w.g. SJ. Josephina w.g. A.M.P . Geelhoed 
voor afsc . t: 

~ De griffier van het Gerecht in Eerste anleg van de Nederlandse Antillen, 
zittingsplaats Cura~ao. 
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