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Faillissement Mido Trust & Management N.V. 

  

 

Geachte mevrouw Geelhoed, 

 

In opgemeld faillissement dateert het vorige verslag van 1 december 2009. Onderstaand het 

verslag over de periode van 1 december 2009 t/m 31 mei 2010. 

 

1. Inning vorderingen. 

 

De aflossingen van 3 van de 4 schulden worden maandelijks stipt gedaan. Regalado is in 

februari 2010 gestopt met het doen van aflossingen. Hij houdt zich schuil. Ik ben bezig 

om hem op te sporen en te onderzoeken of er verhaal voor de boedelvordering op hem.  

 

2. De SPF Janero Foundation. 

 

Het pand aan de Schouwburgweg 3 is verkocht voor NAƒ 675.000,--. Na aftrek van 

openstaande grondbelasting en courtage van de makelaar is er een bedrag van  

NAƒ 634.075,74 op de boedelrekening gestort. Bijgaand een kopie van de afrekening 

van de notaris.  

De SPF Janero is niet ontbonden, maar slapend gemaakt bij de handelsregister. 

 

3. Nog over te dragen entiteiten. 

 

De Kamers van Koophandel in Aruba en Curaçao voelen er weinig voor om op hun 

verzoek de entiteiten te (laten) ontbinden (zie artikel 2:24 lid 4 en artikel 2:25 BWNA). 

De reden is dat ontbinding erg veel geld kost en de Kamers van Koophandel de kosten 

niet willen dragen.  

 

Er zijn andere wijzen van ontbinding mogelijk namelijk ontbinding krachtens een besluit 

van de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. en ontbinding door 

faillissement.  

 



In het eerste geval dienen er voldoende baten te zijn om eventuele crediteuren te 

voldoen. Een besluit van de AVA kan evenwel niet worden genomen, omdat de UBO’s 

van geen van de entiteiten bekend zijn. 

 

De tweede mogelijkheid, ontbinding door faillissement, lijkt ook niet de aangewezen 

weg. Immers, na het uitspreken van het faillissement wordt er een curator benoemd die 

de boedel van de entiteit moet vereffenen. Uit geen van de dossiers blijkt waaruit een 

boedel zou kunnen bestaan. Er blijkt ook nergens of er crediteuren zijn namens wie het 

faillissement zou kunnen worden aangevraagd.  

 

Ik loop in alle gevallen tegen de volgende problemen op: 

• Mido is in geen enkel geval aandeelhouder of op enige andere wijze de UBO. 

• Mido voerde wel de directie, maar bij SPF’s defungeert de directeur op het moment 

dat het faillissement van de directeur wordt uitgesproken. Bij N.V.’s kan ik als 

curator de bevoegdheden van Mido als directie uitoefenen.  

• Om het faillissement van een vennootschap aan te kunnen vragen, is evenwel een 

aandeelhoudersbesluit nodig. In geen enkel geval kan ik als curator de 

aandeelhouders vervangen. Ik kan geen stemrechten uitoefenen op aandelen.  

 

Als laatste mogelijkheid zie ik het “opheffen” van een entiteit. 

“Opheffen” is geen wijze van beëindiging van een rechtspersoon. Het woord komt wel 

regelmatig voor in het handelsregister. Als het handelsregister aangeeft dat een bepaalde 

N.V. is “opgeheven” betekent dit enkel dat die vennootschap is uitgeschreven uit het 

handelsregister. De enkele uitschrijving uit het handelsregister is echter niet voldoende 

om de rechtspersoon te laten beëindigen.  

Ik zou van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door voor iedere entiteit een brief 

als curator te schrijven en deze in het dossier van de rechtspersoon bij het handelsregister 

te laten leggen. In die brief zal de situatie worden uitgelegd en worden verzocht om 

contact op te nemen met de curator als er een poging wordt ondernomen om de entiteit te 

doen herleven. 

Die “herleving” kan in vrijwel alle gevallen gebeuren door de jaarbijdragen te betalen die 

verschuldigd zijn aan de Kamer van Koophandel.  

 

4. Baten en schulden 

 

In de schuldenpositie van Mido is geen wijziging gekomen.  

 

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt op 31 mei 2010: NAƒ 587.550,08. 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

P. van de Laarschot  

Curator 

 


