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Faillissement Mmco (Cura~ao) N.V. 

Geachte heer De Kort, 

De edelachtbare heer 
Mr P. E. de Kart 
Rechter-commissaris 
Wilhelminaplein 4 
Curayaa 

De laatstc maal deed ik verslag In juni 2010. Hieronder voIgt het verslag over de 
aansluitende periode tim heden. 

I. Waarborgsommcn van de 2 gczinneu Roovers. 

In het Iaatste verslag rnaakte ik melding van de waarborgsornmen die Arimco had 
betaald voor de 2 gezinnen Roovers. Totaal ken er NAf 24.000,-- aan 
waarborgsommen terug ontvangen worden van het Land. 
Met de inning van de waarborgsommen heeft mijn kantoorgenote Mr Giolina Daal 
zich bezig gebouden. Dit was geen sinecure. Aan de vreemdelingendienst is 
gevraagd welke fonnulieren en documenten ingeleverd moesten worden. Nadat deze 
stukken waren ingeleverd, kwam de vreemdelingendienst met een nieuwe eis. Ook 
aan deze nieuwe eis werd weer voldaan. Vervolgens kwam de laconieke opmerking 
dat er nog een formulier fioest worden ingediend. Iedere keer werd gevraagd of"dit 
alle documenten waren die moesten worden ingediend", waarop bevestigend werd 
geantwoord; na indiening bleek dat er toch weer nieuwe documenten moesten 
worden aangeieverd. Tussendoor is de vreemdelingendienst etteJijke malen gevraagd 
om reactie en naar de voortgang van de behandeling van het verzoek. Het begon erop 

.het laatst Daar uit te zien alsofhet Land alle mogelijke moeite deed om te voorkomen 
dat de waarborgsommen moesten worden terugbetaald. 
Ook de medewerking van de familie Roovers verli ep niet zonder horten of stoten. 
Uiteindelijk is het bedrag van NAf 24.000,-- vorige week ontvangen. 

2. BateD CD schuldeo. 

Er zijn geen preferente of concurrente schuldeisers bijgekomen sinds het eerste 
openbaar verslag. 
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Na het uilsprekcl1 van hel failli ssement heeft de SVB de cessantia aan d 
wcrkncmcrs uitbctaald. Het totaal bedrag was NAJ 435 .030,44. 
Dc vordcring uit hoofde van uitbetaalde ccssanti a is een boedelvordering. 

Het snJde oj) de failli sscmcntsrekerung bedroeg per 12 mei 201]: NAf 57.75 1,53. 

Na afiTck van de algcmcne faillissementskostcn (salaris curator en medewerkers, 
alsmcde advCl1cnti es) zal het restan\ van hel salde van de boedelrekening volledig 
worden uitgckccrd aan de SVB tcrzake van de ingediende boedcJvordering. 

Het fai ll issement zal vervolgens vanwege de toesland van de boedel worden 
opgehevcn. 

Bijgaand zend ik u mijn verzoek tot vaststelling van het honorarium van mij en mijn 
kantoorgenotc over de periode I juni 2010 tim 16 mei 2011. In mijn uren heb ik 5 
uren opgcnomen voor werkzaamheden in verband met de afwikkeling van di1 
faillissemcnt na 16 mei 2011. Gaame zie ik uw beslissing tegemoet. 

Hoogachtend, 

P.vandc c ot 
Cur 




