OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon)
in het faillissement van:
Eric Lion Garcia
Verslagdatum: 17 maart 2021

Nummer: 7

ALGEMENE GEGEVENS
Faillissementsnummer:
Naam schuldenaar:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:

E.J. no. F. 80291/2016
Eric Lion Garcia
Pos Cabai z/n kav 2A
Curaçao / Verenigde Staten (Florida)
26 juli 1940

Datum faillissement:

19 september 2016

Naam curatoren:
Naam rechter-commissaris:

Mr L.G. Da Costa Gomez
Mr V.P. Maria
Mr P.E. de Kort

Saldo einde verslagperiode:

Naf 0,-

Verslagperiode:
Bestede uren verslagperiode:

26 augustus 2020 – 17 maart 2021
Mr Da Costa Gomez 15 uren
Mr Maria 11.30
Mr Da Costa Gomez 213.8
Mr Maria 156

Bestede uren totaal:

P a g e - 1 - | Faillissement Eric Garcia / E.J. no. F. 80291/2016 / Verslag 7

AARD FAILLISSEMENT
Lopende eenmanszaak / vennootschap
Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap
Geen schulden uit bedrijf

n.v.t
n.v.t
n.v.t

Eerder insolvent geweest

n.v.t

Nadere toelichting oorzaak faillissement:
De curatoren verwijzen naar de eerdere overgelegde openbare verslagen.
DEEL I - DE FAILLIET PERSOONLIJK
1. PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Alleenstaand

Samenwonend

Gehuwd met Aileen
Paulina Ietswaart

in gemeenschap van goederen
huwelijkse voorwaarden. De curator is in het bezit van de akte van huwelijkse
voorwaarden.
Is de partner failliet?

Ja

Nee

2. EERSTE MAATREGELEN
Gesprek met failliet?
Alle noodzakelijke medewerking verkregen?
Is gebleken van paulianeuze handelingen?

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Maar is nog
steeds in
onderzoek
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Persoonlijke omstandigheden:
Bij vonnis van het Hof van 4 maart 2021 (Parketnummer
500.00339/16 (Bijlage 1) is de failliet veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest,
wegens verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen
als curator zijnde. Hoewel het Hof onder ogen heeft gezien
dat de failliet op leeftijd is, is daarmee volgens het Hof niet
komen vast te staan dat hij detentieongeschikt is, waardoor
het Hof het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis
heeft opgeheven. Dit betekent dat de failliet weer terug
moet naar Sentro di Detenshon Korekshon Kòrsou. Voor de
curatoren is het onbekend wanneer de failliet weer naar de
gevangenis gaat.
Het Hof heeft de beslissing van het Gerecht in eerste
aanleg met betrekking tot de ontnemingszaak, bevestigd.
(Bijlage 2). De failliet dient een bedrag van Naf
19.185.000,- als wederrechtelijk verkregen voordeel aan
het Land te betalen, bij gebreke van volledige betaling of
verhaal te vervangen door 3 jaren hechtenis.

Het is de curatoren nog niet bekend of het Openbaar
Ministerie of het failliet beroep in cassatie bij de Hoge Raad
hebben ingesteld.

Ja

Nee

Ja

Nee

Is een afkoelingsperiode gelast?
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3. DE SCHULDEN / PASSIVA

schulden
Boedelschulden
(exclusief salaris curator)
Preferent
Concurrent

(de kolommen privé en zakelijk alleen invullen
als er ook zakelijk schulden zijn en deze
gegevens zonder al te grote inspanningen zijn te
achterhalen; anders alleen totaal invullen)

privé

zakelijk

totaal
Naf

11.830,-

Naf
799.223,50
Naf 26.430.214,18

Totaal

Naf 27.241.267, 68

Worden er vorderingen betwist?

Nee
Ja

Zijn de schuldeisers aangeschreven?

Nee
Ja

Bijzonderheden?

4. DE BEZITTINGEN / ACTIVA

(waarde aangeven en vermelden hoe die is
bepaald)

Bovenmatige inboedel

Ja

Nee

Ja

Nee

De curatoren verwijzen naar het eerste
openbaar verslag. Er is geen bovenmatige
inboedel aangetroffen.

Auto(’s) / andere vervoermiddelen:
De auto van de failliet is met toestemming van
de rechter-commissaris onderhands verkocht.
De opbrengst is in de boedel gevallen.
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Eigen woning:
De failliet heeft op Curaçao geen eigen woning.
Op Curaçao woont de failliet in een
appartement in een appartementencomplex te
Pos Cabai.

In Miami woont de failliet met zijn echtgenote in
een woning in de buurt The Falls, adres: 10070
Southwest 124, Fl. 33176. Dit registergoed
staat op naam van de failliet en zijn echtgenote.
Waarde woning en hoogte hypotheek:
Waarde van woning in Miami: 624.730 USD
Hoogte Hypotheek 4000 USD
Hypotheeksaldo 200.000 USD
Overige registergoederen:

Ja

Nee

Ja

Nee
Maar nog
onderzoek.

Indien ja, waarde en hoogte hypotheek:
Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo

Pensioenregelingen /
Levensverzekeringen
vermelden):
In onderzoek.

(afkoopwaarde

Is afkoop mogelijk?: in onderzoek.

Ja

Ja
In onderzoek

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Indien ja, toelichting:
Te verwachten uitkering uit erfenis
Indien ja, toelichting:
Overige activa? In onderzoek
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in

Indien ja, toelichting:

Kwestie Pos Cabai Office Park N.V.
De curatoren verwijzen naar het zesde openbaar verslag.
De failliet heeft aandelen in de naamloze vennootschap
Pos Cabai Office Park N.V. (hierna PCOP). Volgens een in
2017 gereconstrueerde aandeelhoudersregister, dat de
curatoren pas in juni 2020 kennis van hebben kunnen
nemen, zou de failliet voor 20% aandeelhouder zijn van
PCOP.
Naar aanleiding van andere stukken, concluderen de
curatoren dat er sterke aanwijzingen zijn om dit percentage
te betwisten. De curatoren zijn van mening dat dit
aandeelhoudersregister een vervalste stuk is. Dit is
allemaal aan het licht gekomen, toen de curatoren
benaderd zijn door de notaris die de leveringsakte zou
passeren van een appartementsrecht dat PCOP heeft
verkocht.

De

curatoren

hebben

geweigerd

hun

medewerking te verlenen om op grond van de Compliance
regelgeving geïdentificeerd te worden door de notaris.
Door deze weigering, heeft de notaris besloten om de akte
niet te passeren. PCOP heeft een kortgeding tegen de
notaris en mr. Maria1 aangespannen en gevorderd, kort
samengevat, dat curator Maria wordt verboden enige
handeling te ondernemen om de levering van het
appartementsrecht te frustreren.

Het kortgeding is op 19 augustus 2020 mondeling
behandeld.
Bij vonnis van 2 september 2020 is het verzoek
afgewezen. (Bijlage 3, vonnis Cur202001922).

1

Mr. Da Costa Gomez, is niet gedagvaard door PCOP. PCOP heeft alleen mr. Maria gedagvaard nu zij een email heeft gestuurd met de mededeling dat de curatoren geen medewerking zullen verlenen aan enige handeling
waaruit direct of indirect de conclusie zou kunnen worden getrokken dat het gereconstrueerde
aandeelhoudersregister van PCOP correct is.
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Naar het voorlopig oordeel van het gerecht is uit hetgeen
door mr. Maria naar voren is gebracht voldoende
aannemelijk

geworden

aandeelhoudersregister

dat
van

het

gereconstrueerde

PCOP

niet

een

juiste

weergave van de werkelijkheid betreft. Curator Maria heeft
voldoende aannemelijk gemaakt dat de gereconstrueerde
aandeelhoudersregister

vals

is:

het

aandeelhoudersregister is in 2017 gereconstrueerd, dus
nadat Eric Garcia failliet is verklaard. In 2009 is aan
Stichting

Belastingaccountantsbureau

tijdens

een

onderzoek bij Caribbean Executive Suites N.V. (verhuurder
van de units in onroerend goed van PCOP, hierna CES)
verklaard dat Eric Garcia enig aandeelhouder is van PCOP
in de jaren 2004 tot en met 2006. Later wordt echter
verklaard dat Eric Garcia 40% aandeelhouder is en
mevrouw Alicia Alba 60% aandeelhouder. De situatie bij
CES zou dezelfde zijn als die bij PCOP. Uit het
aandeelhoudersregister van CES volgt deze verdeling
(40% en 60%) inderdaad. In het gereconstrueerde
aandeelhoudersregister van PCOP komt de naam van
Alba echter helemaal niet voor. Eric Garcia heeft in een
verklaring

van

30

januari

2017

verklaard

dat

hij

aandeelhouder en bestuurder is van PCOP. Op dat
moment was Eric Garcia al failliet verklaard. Verder heeft
hij verklaard dat hij in 2013 80% van zijn aandelen als
cadeau heeft overgedragen aan zijn kinderen. Er is echter
geen enkele akte waaruit dit blijkt. Vervolgens zouden
deze kinderen het door hun vader gegeven cadeau in
september 2018 om niet hebben overgedragen aan hun
oom, Cecil Garcia. Dat is op zichzelf al opmerkelijk.
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Bovendien zijn bij deze "deeds of transfer" geen
identiteitsbewijzen overgelegd en de handtekeningen zijn
niet gelegaliseerd. Eric Garcia is veroordeeld voor het
opzettelijk valselijk laten opmaken en opzettelijk gebruik
maken van een openbaar eindverslag, een bankafschrift
en een depositobewijs in het faillissement van Banco
Maracaibo N.V. Ook is in eerste aanleg in een andere zaak
(indirect) geoordeeld dat de heer Eric Garcia heeft
geprobeerd

een

auto

schuil

te

houden

voor

zijn

schuldeisers door deze op naam te zetten van zijn broer H.
Garcia. Gezien die feiten en omstandigheden stelt mr.
Maria zich op het standpunt dat het gereconstrueerde
aandeelhoudersregister hoogstwaarschijnlijk valselijk is
opgesteld.

Daarnaast

ontbreken

belangrijke

aktes,

identificatiebewijzen en legalisaties om de inhoud van het
gereconstrueerde aandeelhoudersregister aan te tonen,
terwijl er voldoende en onderbouwde redenen zijn om aan
de inhoud ervan te twijfelen.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat de curatoren niet
verplicht kunnen worden mee te werken aan de levering
van het appartementsrecht.

Nu de curatoren niet mee hoeven te werken aan
identificatie, kan notaris Chatlein de akte van levering ook
niet laten passeren.

Kwestie SPF Pos Cabai
De failliet woont in een luxueus appartement in het
appartementencomplex

Pos

Cabai

op

Curaçao.

Uit

onderzoek is gebleken dat de failliet de UBO van de SPF
is. Het faillissement omvat het gehele vermogen van de
schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring alsmede
hetgeen hij gedurende zijn faillissement verwerft.
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Omdat de failliet zeggenschap heeft over het vermogen
van de SPF en daarvan ook UBO is, is er sprake van in
Curaçao aanwezig vermogen dat tot de failliete boedel
behoort, en dat de curatoren met betrekking tot dat
vermogen beheers- en beschikkingshandelingen moeten
verrichten. Daaronder vallen ook de aanspraken van de
failliet ten aanzien van de SPF.

Naar aanleiding van het onderzoek dat de curatoren,
bijgestaan door het advocatenkantoor HBN LAW hebben
verricht,

dient geconcludeerd te worden dat de SPF

bestuurloos is. De bestuurder die thans op onrechtmatige
wijze in het handelsregister is ingeschreven is ook onlangs
overleden. De curatoren zullen, met de reeds ontvangen
toestemming

van

rechtsmaatregelen

de
treffen

rechter-commissaris
om

beheers-

en

beschikkingshandelingen te mogen verrichten ten aanzien
van de SPF.

5. HET / DE HUIDIGE INKOMEN(S)
Inkomsten
Overige inkomsten
Indien overige inkomsten, toelichting:

Loon

Uitkering
Geen inkomen
Ja
Nee
De failliet ontvangt van de SVB Naf 543, 51
inzake AOV.
Op grond van de wet valt dit bedrag niet in de
boedel. De failliet heeft op Curaçao geen andere
inkomsten.
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6. BEDRAG LEVENSONDERHOUD
Is door de rechter-commissaris een bedrag
voor levensonderhoud vastgesteld?
Indien ja, welk bedrag?
Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd

Ja

Nee

Ja

Nee

7. DE VOORUITZICHTEN (VOOR CREDITEUREN).
Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van
een akkoord onderzocht?

Ja

Nee

Is een uitkering aan preferente schuldeisers te
verwachten?

Ja

Nee

Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te
verwachten?

Ja

Nee

Toelichting:

Vanwege de stand van de boedel is
betaling aan preferente en concurrente
schuldeisers op dit moment uitgesloten.

8. PLAN VAN AANPAK / TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN
De te verrichten werkzaamheden in de komende periode worden met de rechtercommissaris besproken.
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9. ONDERTEKENING
Volgend verslag in te dienen op: over 3 maanden.
Handtekening curatoren:
Datum: 17 maart 2021

L.G. Da Costa Gomez………………………

Valerie Maria…………………………………
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