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He! bedrijf werd opgcricht op 14 december 1983. 
Her docl van de ondcmeming is het aannemen en uitvoeren van iso latiewcrken, he! aanncmcn 
en uitvocrcn van kctel bemetseiing, bovenbouw projecten en steigerbouw, he l kopen en 
vcrkopcn van vcrpakkingcn, isoleer- en vuurvaste materiaien, alsmede he! vocrcn von 
agcnlschappcn daarin. 
In de laalslc jarcn kwamen de wcrkzaamheden fleer op isolatie werk, steigerbouw ell hel maken 
van aluminium ducten en brandkleppcn. 

He! aandelcil kapi taai van he! vennootschap is in het veri eden volgestort. Enige aalldcclhoudcr 
is Arimco (St. Maarten) N.V .. 

Vanaf 2006 ging het om diverse redenen slechter met het bedrijf. lk noem d e volgcndc 
oorL:aken: 

De terugloop van werk. 
Het aanhouden van te veel personeel ondanks de lerugJoop in de opdrachten. 
Een aantal financiele klappen in 2007/2008 . Ais voomaamste noem ik: 
* Een vordering van NAf 75.000,- op de debiteur TYCO N.V. werd oninbaar door het 
faillissement van deze ondememing. 
* Er werden beslagen geJegd door de schuldeisers ENCON N.V. en VINCK op tcgocdcn 
van het bedrijfbij de refineria Isla. 
* De vakbond CFW spande een procedure aan namens de werknemers van het bedrijf. Er 
werd beslag gelegd op tegoeden van Arimco bij de refineria Isla. 
Onvoldoende leiding aan het bedrijf vanafhet jaar 2006. 

Eind 2006 vertrok tamelijk onverwachts de directeur Roovers. Vanaf dat moment is cr 
onvoldoende leiding gegeven aan het bedrijf. 
Na het vertrek van Roovers werd Mi Neshi Holding N.V. als directrice aangcsteld. De 
uitcindelijk eigenaar van deze vennootschap is de heer F. van der Heijden. Laatst genocmdc 
werd op een gegeven moment zick en moest de directie voering overlaten aan de heer F .0 . 
Crestian, die evenwel onvoldoende kennis heeft van de werkzaamheden die dit bedrij f 
uitoefent. 

Het gevolg van een en ander was dat het bedrijf vanaf 2007 niet meer in staat was om iedere 
quincena het volledige loon aan de werknemers Ie betalen: de schuld aan de werknemers liep 
steeds verder op. Er is vanaf 2007 weI maandelijks aangi fte loonbeJasting en premies gedaan, maar 
er werd niets betaald. 

Door de hierboven genoemde omstandigheden, en de toenemende onmogelijkheid om andere 
schuldeisers, waaronder leveranciers, Ie betalen, werd de situatie uiteindelijk onhoudbaar. Het 
faillissemenl is aangevraagd door een van de werknemers van het bedrijf. 



• 

2. Wcrkncmcr-s. 

Dc arbeidsovercenkomslcn met 2 1 werknemers werden beeindigd. Op cen na hadden z ij ollell cen 
opzcglcnnijn van 6 wckcn. Allen zijn gcholpen met cen aanvraag VODr cessantia bij de: VD. 

Achtcraf blcken er nog 5 werknemers Ie zijn die enige tijd voor he! fai llissement niet meer op hel 
wcrk waren vcrschcncn. Ik hcb nic! kunnen vaststellen dat hun arbeidsovereenkomst mel Alimco 
indcI1ijd was gecindigd. De reden vocr hel niet op het werk vcrschijnen was gelegen ir1 hel fe il dOl 
Arimco nie! meer in staal was om salaris Ie belalen. Met aile 5 werknemcrs is cell 
vaststellingsovcreenkol11 sl gcs!oten, waarbij overeengckomen werd dat hun arbeidsovcl'ccnkomsl 
mel Ari mco bceindigd werd 01' de laatstc dag waarop zij op he! werk waren verschen.cn. Op deze 
wijze konden ook zij cen vordcring bij de SYB indienen voor cessan ti a. Oak zij zijn bij hun 
aanvraag geholpen. 

Allen hebben inmiddels cessantia ontvangen. 
Een ti ental werknemers van Arimco is door de koper van het onroerend goed inmiddc1s in dienst 
genomen. 

3. Ondcrhandcn wcrk. 

Bij het uitspreken van het fa illisscment werd er nog gewerkt op diverse projecten. 
Aan de rechter-commissari s is toestemming gevraagd en verkregen om de werkzaamhcdcn bij ccn 
aantal prajecten af te magen maken en daarvoar tijdens de opzegtennijn personeel van Arimco in 
te zetten. UiteindeJ ijk zijn de werkzaamheden verricht bij/op en goederen uitgeleverd aan : 

• Huize Sint Jozef 
• Schlumberger 
• Het Isla terrein 

De werkzaamheden en leveringen zijn gefactureerd. 
De door werknemers gewerkte uren werden aan hen uitbetaald. 

4. Dcbitcuren. 

Er standen nag rekeningen open bij een aantal debiteuren en er moest nag gereed werk worden 
gefactureerd bij Aqualectra en Isla; daamaast is afgerond onderhanden werk gefactureerd. Aan 
betalingen door debiteuren is tot heden NAf 17.728,24 ontvangen. Betaling door lsla van de 
openstaande facturen wordt in de week van 29 juni 2009 verwacht. 

S. Roerende en onroerende goederen. 

De voorraden en inventaris zijn verkocht voor een bedrag van NAf 20.000,-. 
Daamaast zijn 2 auto's verkocht. Een zeven jaar oude Peugeot werd voor NAt 5.000,- verkocht, 
maar van dit bedrag moest de rekening van de garage worden betaald, anders werd de wagen niet 
vrij gegeven. Het restant van NAf 2.768,35 is in de boedel gevloeid. Een pickup van I I jaar oud 
werd voor NAt 1.000,- verkocht. De pickup reed niet meer en moest worden gerepareerd. Seide 
wagens waren niet gekeurd; de belasting en verzekering waren niet betaald. 

Het onroerend goed werd getaxeerd op een onderhandse verkoopwaarde van NAf 395.000,- en 
executie waarde van NAf 295.000,-. 
Het is verkocht voor NAf 320.000,- kk. 



Van de koopsom 1110el aan de hypotheekhouder cen bedrag van ongeveer NAf 145.()OO.- worden 
bctnald. Icr. .... ijl cr aan grondbelasting ruim NAf 6.500,- open staat. Naar sehalting zal rui m 
NAf 165.000,- uit vcrkoop van hel onroerend gocd in de boede! vloeien. 

6. Walu·borgsomllicil. 

In het veri eden heefl het bedrij f waarborgsommen betaald voor de directeur Roovers en zjjn broer, 
die ook bij het bedrijf wcrkte, alsmede voor de gezinsleden van beiden. 111 deze 
waa rborgsommcn terug te krijgen mocst er eerSI aangifte [8 worden gedaan voor de bcidc bl'oer'S 
Roovers tot en met 2006. Inmiddels zijn de aangiftebiljetten volledig ingevuld en wOl'dt gcwilcht 
op ondertekcning. Na indiening van de aangiften kunnen de waarborgsommcn bij de 
Eilandsontvangcr 101 een totaal bedrag van NAf 24.000,- worden geclaimed. 

7. Schuldcll. 

Totaa l is er ingediend door: 

Preferenle schuldeisers 
• Eilandsonlvanger "grondbelasting, loonbelasting, winstbelasting": 
• Landsontvanger "omzetbelasting, premies A VBZ en AOV / A WW": 
• S.V.B. « prcmies ZV/OV en AOV/AWW" : 
• Werknemers niet uitbetaalde quincena tot en met 2 april 2009: 

Totaal preferente schuldeisers 

Concurrcnte schuldeisers totaal NAf 305.446,07. 

8. Administratie. 

NAf 274.566,
NAf 66.388,8 1 
NAf 477.919,95 
NAf 67 .327,72 

NAf 886.202,48 

De administratie is doorgenamen vanaf het jaar 2005 tat de datum van het faillissement. Over het 
algemeen was de administratie ordelijk en overzichtelijk opgeborgen in ordners. De vragcn die mel 
betrekking 101 een aantai posten opkwamen zijn tot tevredenheid beantwoord. 
De jaarrekeningcn waren opgesteld tot en met het jaar 2006. Over het eerste halfjaar van 2007 was 
eveneens een concept jaarrekening opgesteld. 

Ik trof aan een rapport van het Belasting Accountants Bureau. Het rapport betrof een boeken 
onderzoek voor de winstbelasting, loanbeiasting en omzetbelasting over de periode 2002 tot en 
met 2004. De anderzoeker van de BAB constateerde dat over genoemde periode het bedrijf op 
zodanige wijze een administratie had gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen 
evenals de voar hefting van de beiasting van belang zijnde gegevens duidelijk zijn gebleken. 

V~~r de opstelling van de vorderingen van de werknemers heb ik gebruik gemaakt van het 
administratie kantoor dat de lonen in de afgelopen jaren heeft uitgerekend. 

9. Diversen. 

De totaal te verwachten baten zullen - na aftrek van de algemene faillissementskosten en het salaris 
van de curator - de overige boedelschulden (SVB terzake van uitgekeerde cessantia en nog te 
betalen lonen van werknemers vanaf de datum van het uitspreken van het fai llissement) niet 
dekken. 



) 

In de aOlandeling vnn hel failli sscmcnl ben ik bijgcstaan door mijn kantoorgenoten Mrs Vulcric: 
Marin en Giolina Daa1. 
Hel sa ldo vall het faillissclll cntsrekeni ng is per datum van het verslag: NAf 39.449.01. 

M r P. va e Laarschot 
Curator 


