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Drive Thru
Japan onder
de hamer
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Drive Thru van Japan Retail Company
nv te Heintje Kool, die een jaar geleden afbrandde en
waarvan verzekeraar New India stelt dat er sprake is
geweest van brandstichting door of in opdracht van
Japan en opzet tot misleiding bij de schadevaststelling,
gaat morgen onder de hamer.

De executoriale openbare ver-
koop is gepland om 10.00 uur
ten overstaan van notaris Esther
Steenbaar van het kantoor Si-
mon & Steenbaar. Het mini-
mumbod dat verlangd wordt is
bijna 1,6 miljoen (1.594.980 gul-
den om precies te zijn), zo blijkt
uit een advertentie in het Antilli-
aans Dagblad. De Drive Thru
staat op een perceel grond ter
grootte van 4.640 vierkante me-
ter.

Japan Retail heeft het niet al-
leen de stok met de verzeke-
ringsmaatschappij - die dekking
weigert en de schade niet uit-
keert, waartegen Japan een juri-
dische procedure is gestart -
maar ook met de bank. Eerder
berichtte deze krant op basis van
stukken dat Japan Retail lenin-
gen heeft uitstaan bij RBC Royal
Bank voor meer dan 10 miljoen
gulden. De veiling is in opdracht
van de bank, die diverse hypo-
theken heeft op onroerende za-
ken van Japan.

De kwestie loopt al langer en
is complex. In december 2013
heeft de advocaat van Japan Re-
tail de bank gedagvaard en naar
eigen zeggen een rechtszaak ge-
wonnen. Japan verwijt RBC haar
zorgplicht als bewaarnemer/be-
slaglegger te hebben geschon-
den. Het is de bedoeling dat
morgen de ruïne wordt geveild.

De brand woedde in de nacht
van 14 op 15 november 2013,
waarna Japan de schade eind ja-
nuari 2014 bij New India claim-
de. Pas na ruim een half jaar en
na druk van Japan liet de verze-
keraar uiteindelijk weten de dek-
king te weigeren. Schade-ex-
perts van Cunningham Lindsey
en Burgoynes zetten vraagte-
kens bij de oorzaak en stellen dat
er onduidelijkheid bestaat over
de opgegeven verliezen en scha-
de. Er is sprake van brandstich-
ting, althans de brand is niet

spontaan ontstaan door bijvoor-
beeld kortsluiting, maar ‘vast en
zeker aangestoken’ met gebruik
van brandversnellers op ver-
schillende plekken.

Japan dwong via de rechter af
dat er inzage zou worden gege-
ven in de onderzoeksrapporten.
De verzekerde waarde van het
pand bedraagt zo’n 12 miljoen
gulden, aldus New India. De
schade aan opstal en goederen/
inventaris is ‘in ieder geval 8
miljoen’, stelt Japan.

New India beweerde eerder
dat directeur/eigenaar Liyong
Liang van Japan Retail kampt
met grote financiële problemen.
Een valse claim lijkt voor de
hand te liggen, aldus chief ope-
rating officer Joshipura van New
India. Japan wilde al die tijd
overgaan tot herbouw, maar dit
was tot nu toe niet mogelijk door
het uitblijven van betaling van
een voorschot op de schade on-
der de polis. Nu lijkt de executo-
riale openbare verkoop voor Li-
ang roet in het eten te gooien.

De rente over de lening bij
RBC is ‘gigantisch’, liet de advo-
caat eerder weten. De lening was
verstrekt om de bouw van de
Drive Thru te financieren. Door
de brand zijn de verkoop en de
continuïteit van de onderne-
ming tot stilstand gekomen en
daarmee ook de cashflow, waar-
uit de rente en aflossing aan
RBC moe(s)ten worden voldaan.

De verzekeraar had overigens
intussen ook de brandverzeke-
ring op het hoofdgebouw beëin-
digd, terwijl Japan elders geen
verzekering meer kan krijgen,
zolang de zaak loopt. Japan heeft
daarnaast een problematische
relatie met RBC, aldus de advo-
caat. De rechter oordeelde on-
langs dat New India niet kan
worden verplicht een nieuwe
verzekeringsovereenkomst met
Japan aan te gaan.

Koperdieven opgepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drie mannen zijn
door beveiligingspersoneel in de
kraag gevat toen zij gisteroch-
tend vroeg bij een utiliteitsbe-
drijf aan de Dokweg koperkabels

aan het stelen waren. De politie
heeft de 25-jarige J.P.G., de 21-ja-
rige J.E.N.P. en de 34-jarige
S.G.P. aangehouden. De ver-
dachten zitten vast gedurende
het onderzoek. 

Stranden Santa Cruz en Lagun schoongemaakt
Een vrijwilligersteam 
van de Stichting tegen
Criminaliteit en Armoede
heeft zaterdag de stranden
van Santa Cruz en Lagun
schoongemaakt. Het team
ruimde de rotzooi op die
was ontstaan na het slech-
te weer van woensdag.
Zand, stenen, rotsen en
vuil zijn vanuit de ruwe zee
op het strand geworpen,
waardoor schade was ont-
staan. Door de opruimactie
zijn de stranden weer toe-
gankelijk voor bezoekers. 
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