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1. WERKNEMERS
De dienstbetrekking met de enig overgebleven werkneemster van Mido werd op
30 juni 2004 beëindigd, omdat een voortdurende aanwezigheid van een
administratieve kracht niet nodig is. Aangezien er nog wel post binnenkomt wordt
op ad hoc basis een administratieve kracht ingehuurd tegen een bedrag van
NAƒ 25,-- per uur.
2. CREDITEUREN
Er hebben zich nieuwe crediteuren aangemeld. De stand per ultimo juli 2004 is:
• De 7 benadeelde vennootschappen, totaal US$ 51.339.500,-• Overige crediteuren: NAƒ 34.193,41
3. BATEN
Het saldo op de faillissementsrekening beloopt op 29 juli 2004: NAƒ 136.209,26.
Naar verwachting zal dit saldo nog aanzienlijk groeien naar gelang er
vennootschappen worden overgedragen.
4. WERKZAAMHEDEN IN DE MAANDEN JUNI EN JULI 2004
• In totaal hebben 16 trustmaatschappijen mij benaderd voor overdracht van
vennootschappen. Overdracht kan pas plaatsvinden nadat gecontroleerd is of
de trustmaatschappij een voorlopige vergunning van de Centrale Bank heeft,
er een kopie van de notulen van een algemene vergadering van
aandeelhouders betreffende het ontslag van Mido en de benoeming van een
nieuwe directie is overgelegd en eventueel openstaande rekeningen zijn
betaald.
• Tot nu toe heb ik ruim 60 vennootschappen kunnen overdragen. De overdracht
van vennootschappen gaat niet zo vlot, omdat de betaling van openstaande
declaraties langzaam gaat. Er is ook regelmatig discussie over de hoogte van
de openstaande declaraties. De administratie van Mido is niet altijd even
duidelijk. Betalingen kunnen in het verleden rechtstreeks bij Mido zijn
binnengekomen of op de rekening van de stichting derdengelden en de
verwerking van het ontvangen geld in de boekhouding gebeurde lang niet
altijd correct.
• Er zijn op dit moment 345 dossiers geïnventariseerd van naamloze
vennootschappen, AVV’s en SPF’s die bij Mido Trust in beheer waren.
Hiervan zijn er dus ruim 60 overgedragen. Daarnaast zijn er nog vele
tientallen dossiers waarvan de status onduidelijk is en waar ook nog door
niemand naar gevraagd is.
Zoals in het vorige verslag al werd gemeld zitten er in de boekhouding een groot
aantal onvolkomenheden en onregelmatigheden. Ik noem er hier enkele:
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in de periode 5 juni 2003 t/m 14 januari 2004 werd van de rekeningen die de
failliet in Nederland aanhield bij de Deutsche Bank en de ABN-AMRO Bank in
totaal een bedrag van US$ 400.318,46 overgemaakt naar mevrouw Augustina
Sanchez in Santo Domingo met als omschrijving “Compra apartamento/compra
tereno en hospital expenses”. Ik heb geen zakelijk relatie tussen de failliet en
mevrouw Sanchez kunnen vinden.
Aan een zekere R. Regalado en Janero Foundation zijn in de periode 3 juni 2003
t/m 9 september 2003 uitbetalingen gedaan voor een totaal bedrag van
US$ 1.209.640,55. Een gedeelte van deze betalingen zijn gedaan via de stichting
derdengelden Mido Trust. Een zakelijke relatie is niet aanwezig.
Op 3 juni 2003 kwam op de ABN rekening van de failliet in Nederland een bedrag
binnen van ruim US$ 10.000.000,--. Vervolgens is op 3 en 4 juni van dit bedrag
aan familie en vrienden van mevrouw Lourens uitbetaald een totaal bedrag van
US$ 2.125.592,--.
Gedurende een lange periode heeft de failliet kosten voor water, elektriciteit,
telefoon, en verzekeringen betaald voor de familie en vrienden van mevrouw
Lourens.
Mevrouw Lourens beschikte over 10 creditcards. In de periode van januari 2000
t/m 2003 is met deze creditcards voor een bedrag van US$ 114.000,-- uitgegeven,
onder andere aan representatie, etentjes en reiskosten. Het bedrag aan privé
uitgaven is niet te achterhalen, omdat de onderliggende bonnen niet voor handen
zijn.
Uit de administratie kan vanuit de betaalde cheques in de periode 2000 t/m 2003
voor een bedrag van ongeveer US$ 200.000,-- niet worden vastgesteld dat het
geen privé uitgaven zijn.
In de loop der jaren zijn verschillende leningen verstrekt aan familie van mevrouw
Lourens voor het bedrag van in ieder geval US$ 20.000,--. Er is geen informatie
over de hoogte van de leningen en of ze terugbetaald zijn. Ook zijn er aflossingen
op privé leningen voor een bedrag van US$ 52.000,-- in de afgelopen jaren
betaald. Uit de administratie blijkt niet dat de familie deze bedragen heeft
terugbetaald.

Mevrouw Lourens heeft geruime tijd in het hospitaal gelegen, maar is sinds kort
ontslagen. Tijdens haar verblijf in het hospitaal mocht zij geen bezoek ontvangen en
ik heb haar danook slechts zeer summier kunnen spreken. Ik verwacht haar in de loop
van de komende week aan de tand te kunnen voelen.
Curaçao, 3 augustus 2004

P. van de Laarschot
Curator
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