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Graag wens ik u te informeren over de procedure met betrekking tot
het doen van uitkeringen aan schuldeisers.
Laatste verificatie van vorderingen
Zoals u weet heeft op 13 april jl. bij de Rechtbank Oost-Brabant een
laatste verificatievergadering plaatsgevonden. Op deze vergadering
zijn de vorderingen van participanten die na 19 mei 2014 doch
uiterlijk 5 april 2016 zijn ingediend geverifieerd. Op dit moment ben ik
in afwachting van de door de rechtbank aan mij aan te leveren
stukken (een proces-verbaal van de verificatievergadering).
NB: Om misverstanden te voorkomen merk ik expliciet op dat er geen
nieuwe vorderingen meer kunnen worden ingediend.
Slotuitdelingslijst
Na ontvangst van de stukken van de rechtbank kan en zal ik een
zogenaamde slotuitdelingslijst opstellen. Deze lijst bevat een staat der
ontvangsten en uitgaven, de namen van alle geverifieerde
vorderingen en het door de schuldeisers te ontvangen bedrag (ik kan
over de hoogte van dat bedrag op dit moment nog geen uitspraak
doen). Na goedkeuring van de rechter-commissaris wordt de
slotuitdelingslijst door mij gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
Oost-Brabant. Ik zal de schuldeisers wier vorderingen zijn geverifieerd
over het moment van ter inzage leggen nog informeren. De periode
van (kosteloze) inzage duurt 10 dagen. Na die termijn wordt de
slotuitdelingslijst verbindend (mits er geen bezwaar tegen wordt
ingesteld).
Uitkeringen
Nadat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden volgt de
uitkeringsprocedure. Uitbetalingen aan schuldeisers vinden plaats op
de bij mij bekende rekeningnummers. Indien uw vordering is verpand
aan IDM Bank, zal het aan u toekomende bedrag worden
overgemaakt naar IDM Bank. Om een en ander in goede banen te
geleiden zal ik op www.groeninvest.nl nog een lijst publiceren met de
laatste vier (4) cijfers van de bij mij bekende bankrekeningnummers
en de opmerking of ik ervan uitga dat uw vordering verpand is aan
IDM Bank. De schuldeisers stel ik dan nog enige tijd in de gelegenheid
om via groeninvest@abenslag.nl gewijzigde rekeningnummers door te
geven, dan wel onjuiste vermeldingen omtrent het pandrecht aan mij
kenbaar te maken. Daarna begin ik met het overboeken van de
gelden.
Wanneer u betaling kunt verwachten kan ik nog niet aangeven. Dit is
afhankelijk van diverse factoren, zoals het moment waarop ik de

stukken van de rechtbank ontvang en de vraag of er tegen de
slotuitdelingslijst bezwaar wordt ingesteld.
Geen rekeningnummer bekend
Voor de schuldeisers waarvan het rekeningnummer onbekend blijft
geldt dat ik de voor hen bestemde bedragen zal storten in de kas der
gerechtelijke consignatiën (conform het bepaalde in artikel 192 van
de Faillissementswet). Dit gebeurt in beginsel een maand na het
verbindend worden van de slotuitdelingslijst.
Heeft u over het bovenstaande nog vragen, dan verzoek ik u uitdrukkelijk
uw vragen te stellen via e-mail. Het adres hiervoor is:
groeninvest@abenslag.nl.
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