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Your ref.

Re

Faillissement Arimco (Curayao) N.V.

Geachte mevrouw Geelhoed,
De laatste maal deed ik verslag op 30 november 2009. Hieronder voigt het verslag over
de aansluitende periode tot en met 31 mei 2010.
I. Debiteuren.
AIle vorderingen op de Isla zijn nu gelnd. Het hoofdstuk debiteuren is daannee
afgesloten.

)

2. Waarborgsommen van de 2 gezinnen Roovers.
Arirnco heeft in het verleden NAJ 3.000,-- per persoon aan waarborgsommen bij de
overheid gestort. De beide gezinnen Roovers bestaan uit totaal 8 personen, waardoor
NAf 24.000,-- in totaa! aan waarborgsommen moet worden terug ontvangen van het
land.

Marc Roovers bleek nog een AOV schuld uit 2006 te hebben. De landsontvanger
wilde deze schuld niet verrekenen met de waarborgsom. Om toch de
waarborgsommen te kunnen incasseren beschouw ik de NAJ 888,-- aan AOV als
incassokosten. Deze worden uit de boedel betaald. Voor 2 andere leden van de
familie Roovers moet nag aangifte m worden gedaan, waarvoor een accountant
wordt ingeschakeld; na de aangiften worden de waarborgsommen van NAJ 3.000,-per persoon oak door de landsontvanger aan de boedel uitgekeerd.
3. Baten en schulden.
In de schuldenpositie is geen wijziging gekomen.
Het saldo van de faill issementsrekening beloopt per 4 juni 2010 het bedrag van
NAf 57.209,20.
Na het uitspreken van het faillissement heeft de SVB de cessantia aan de
werknemers uitbetaald. Het totaa1 bedrag daarvan was NAJ 435.030,44. Na aftrek
van de algemene faillissementskosten za! het restant van het saldo van de
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bocdclrckcning vo ll edig wordcn uitgckccrd aan de SVB tcrzake van de ingcdiendc
bocdclvordcring.
Bij gnand zend ik u mijn vcrzoek tot vaslstclling van mij n honorarium over de periode 1
deccm bcr 2009 tim 31 mci 20 IO. Gaamc zic ik uw bcslissing tegemoet.
Hoogncl lcnd,

~~----Curator

