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Datum: 17 november 2021 

CUR202004050 
28 oktober 2020 
Mr P. van de Laarschot 
U.I.D. Luydens 

Het zorgdragen voar de uitvoering van het beleid op 
Cultureel en educatief gebied van het Eilandgebied 
Cura,ao. 
a. Het beheren van "Kas dl Kultura Korsou", het 

overkoepelende Cultureel-Educatief instituut voar 
het Eilandgebied Cura,ao. 

b. Het Onderzoeken , identificeren , documenteren en 
toegankelijk maken van cultureel-educatieve 
aspecten en aangelegenheden van Curayao. 

c. Het promoveren van een integraal aanpak van 
Gultuur en educatie vanuit het algehele 
overheidsbeleid. 

d. Het zorgdragen voar de kadervorming en 
deskundigheidsbevordering van aJle betrokkenen 
in het veld van cultuur en educatie. 

e. Het stimuleren van particulier initiatief door het 
verstrekken van incidentele subsidie conform door 
het Eilandgebied vastgestelde richtlijnen en 
uitgestippeld beleid. 

De stichting is opgericht op 22 februari 2002 . 

Over de periode 2016 Um 2019 zijn jaarrekeningen 
beschikbaar. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt dat 
de inkomsten waren NAf 2.579.81 5,-- en de totale 
lasten NAf 3.554.760 ,--. Dit resulteerde in een 
verlies van NAf 974.945,--. 
31 

NAf 46.582,28 

28 oktober 2020 Um 17 november 2021 
166.7 
166.7 
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-

1. Invcntarisatie 

1.1 DJrectie en organisatie 

1.2 Winst en verlies 

1.3 Balanstotaal 
1.4 Lopende procedures 
1.5 Verzekeringen 
1.6 Huur 
1.7 Oorzaak faillissement 
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Sij het uitspreken van het faillissement bestond 
het bestuur van de stichting uil een vQorzitter, 
secreta ris , penningmeester en wa S er een 
directeur. 

De stichting entving overheidssubsidie ter 
bekostiging van cultuurprojecten. De subsidie 
bedroeg in 2019 NAf 2.194.590,--, t erwijl aan 
overige baten NAf 385.225,-- werd ontvangen. 
Oaartegenover standen als voornaamste 
lasten: 

• Personeelskosten NAf 2. 155.538 

• Huisvestingskosten NAf 866.714 ,--
Deze 2 kostenposten waren hager dan het 
tolaal van de inkomsten . 

De subsidie van de overheid werd in 2020 
ingetrokken. 

geen 
geen 
Beeindigd per faillissementsdatum. 
Het faillissement is door het bestuur van de 
stichting aangevraagd . Bij het aantreden van 
het nieuwe bestuur in 2018 trof het een 
stichting aan met grote schulden , die niet meer 
betaald konden worden . Oe overheid heeft in 
enkele jaren tijd de subsidie verminderd van 
3.5 miljoen gulden tot in 2019 NAf 2.1 94 .590 , 

terwijl de kosten van het personeel en de huur 
stegen. De overheid besloot in 2019 tot een 
reorganisatie welke uiteindelijk zou moeten 
leiden tot een nieuw cultuur instituut. Na een 
analyse medio 2020 van de situatie bleek het 
onmogelijk om de continuHeit van de stichting 
te garanderen door de structurele liqu iditeits
problemen waarmee de slichting de 
voorafgaande jaren mee te kampen had. Oe 
overheid besloot om de stichting niet verder te 
subsidieren, wat financieel de nekslag 
betekende. Toen de uitvoeringsorganisatie 
Cultuur en Sport bij brief van 28 augustus 2020 



2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van failiissement 
2.2 Aantal in jaar voor fai llissement 
2.3 Datum ontslagaanzegging 

Werkzaamheden 

3. Activa 

ONROERENDE ZAKEN 
3.1 Beschrijving 
3.2 Verkoopopbrengst 
3.3 Hoogte hypotheek 
3.4 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

BEDRIJFSMIDDELEN 
3.5 Beschrijving 
3.6 Verkoopopbrengst 
3.7 Boedelbijdrage 

mededeelde geen financiele midde lon meer 
beschikbaar te stellen voer beta ling van 
salarissen na 31 augustus 2020 werd besloten 
om het faillissement aan te vragen. 

o 
31 
Bij het uitspreken van het faillissement waren 
er geen werknemers in dienst. De overheid 
had be slaten am aan de werknemers een 
afvloeiingsregeling voor te ste lien. 19 
werknemers hebben de afvloeiing sregeling 
geaccepteerd. Voer 12 werkneme rs is een 
ontslagvergunning gevraagd waarna zij zijn 
ontslagen. Het ministerie van owes heeft in 
samenspraak met het bestuur van de slichting 
en het ministerie van fin ancien besloten am de 
betalingen gemoeid met de afvloeiing van aile 
medewerkers vanuit het ministerie van 
financien te verrichten. Door het ministerie van 
financien is netto uitgekeerd aan de 
werknemers NAf 671 .079 ,89, terwijl de 
stichting heeft voldaan NAf 36.085,16; 
daarnaast diende het ministerie van financien 
nog een bed rag van NAf 588.370,98 te 
betalen aan loonbelasting , socia Ie lasten , 
pensioenpremie en kindertoeslag. 

geen 

Mitsubishi Van L-300 bouwjaar 2005 
NAf 3.500,--



3.8 Bodernvoorrecht fiscus 
Werkzaarnheden 

VOORRADENIONDERHANDEN WERK 
3.9 Beschrijving geen 
3. 10 Verkoopopbren9st 
3.11 Boedelbijdrage 

Werkzaarnheden 

ANDERE ACT/VA 
3.12 Beschrijving 
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• Kasgeld NAf 4 .233 ,50 

• Madura & Curiel 's Bank 
RC nr. 269.045.04 NAf 47,88 cr 
RC nr 298.970.00 NAf 2.907,44 
RC nr 298.971 .09 NAf 5.050 ,81 
De saldi van de 3 rekeni ngel1 zijn 
geconsolideerd op rekeningnumrner 
269.045.04, welke rekening als faill issements
rekening wordt aangehouden. 

• Girabank 
RC nr.1104419 NA f 11 .068 ,98 
Savings nr 201119 NAf 25.224 ,68 
RC nr. 1104420 NAf 448 ,80 
Na aftrek van kosten werden de saldi 
overgeboekt naar de faillissementsrekening . 

• Roerende goederen staande en gelegen in 
de gebouwen van Luna Blou aan de 
Rouvilleweg , in Landhuis Knip en aan de 
Scharlooweg 29 . De roerende goederen 
bestaan onder meer uit een grate 
hoeveelheid cassettes , CD's en andere 
geluidsdragers, schilderijen, het beeld 
"Mama Kultura ", een bronzen buste van Ellis 
Juliana, foto 's, keukeninventaris, enz. Alles 
is ge"fnventariseerd en getaxeerd. Een deel 
van de goederen wordt beschouwd als van 
graot cultuur historisch be lang voor het Land 
Cural'ao. Op grond daarvan zijn aile 
raerende goederen te koop aangeboden aan 
het Land . Op 15 juni 2021 is door mij een 
concept koopovereenkomst naar het 
ministerie van owes gestuurd . Naar 
verwachting zal deze overeenkomst binnen 
enkele weken worden getekend. 



-

3.13 Verkoopopbrengst 
Werkzaamheden 

4. Oebiteuren 

4.1 Omvang debiteuren 
4.2 Opbrengst 
4.3 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

5. Bank I Zekerheden 

5. 1 Vordering van bank(en) 

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 
5.4 Separatistenpositie 
5.5 Boedelbijdragen 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 
5.7 Reclamerechten 

5.8 Retentierechten 

Werkzaamheden 

6 . Doorstart I VQortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 
6.1 Exploitatie I zekerheden 
6.2 Finanei;;le verslaglegging 

Werkzaamheden 

DOORSTART 
6 .3 8eschrijving 
6.4 Verantwoording 
6.5 Opbrengst 
6.6 Boedelbijdrage 

Werkzaamheden 

7. Reehtmatigheid 

7.1 BoekhoudpJieht 

7.2 Depot jaarrekeningen 
7.3 Goedkeuring verklaring accountant 
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Bijgaand een overzicht van ontv angsten en 

uitgaven. 

geen 

De banken hebben geen vorderingen op de 

stiehting . 

n.v.t. 

n.v.t. 

De boekhouding is bij en transparant; er zijn 
jaarrekeningen voor 2016 Um 2019 



7.4 Stortingsverplichting aandelen 
7.5 Onbehoorl ijk bestuur 
7.6 Paulianeus handelen 

Werkzaamheden 
8. Crcditeuren 

8 .1 Boedelvorderingen 
8 .2 Preferente vordering belastingdienst 

8.3 Preferente vordering SVB 
8.4 Andere pref. crediteuren 
8 .5 Aantal concurrente crediteuren 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Werkzaamheden 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) 
9.2 Aard procedure 
9.3 Stand procedure 

Werkzaamheden 

10. Overig 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
10.2 Plan van aanpak 

10.3 Indiening volgend verslag 
Werkzaamheden 

Mr P. van "d~ •. ~arschot • 
Curat 
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Er is geen sprake van onbehoorlijk o estuur. 
Er is geen sprake van paulianeus handelen. 

geen 
Loonbelasting 
BVZ 
AVBZ 
AOV/AWW 

NAf 
NAf 
NAf 
NAf 
NAf 

Totaal NAf 58.914 ,--
7 
NAf 720.800 ,81 

306.038,47 
432.259 ,12 

75.807 ,41 
696.810,83 

25.544,43 

De overheid heeft buiten het faillissement om 
een schikking getroffen met 2 schuldeisers voor 
een bedrag van NAf 200.000 ,--; deze 
schuldeisers zijn afgevoerd van de lijst van 
voorlopig erkende crediteuren. 
Aileen de belastingdienst krijgt na voldoening 
van de algemene faili issementskosten een 
uitkering. 

geen 

2 maanden 
De tekening/afronding van de overeenkomst 
tot verkoop van de roerende goederen. 
19 januari 2022 
Zodra de overheid de koopsom van de 
roerende goederen heeft betaald kan er 
worden afgewikkeld. 




