Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 2 december 2016
De afgelopen maanden wordt mij veelvuldig (per e-mail) verzocht om de
huidige stand van zaken. Ik begrijp dat, temeer nu mijn laatste bericht
dateert van 30 mei jl. In dit nieuwsbericht voorzie ik u van nadere
informatie over de afwikkeling van het faillissement van Groen Invest.
Vaststelling
Onlangs heb ik het proces-verbaal van de verificatievergadering van 13 april
2016 van de rechtbank ontvangen. Met dit proces-verbaal en dat van de
vergadering van 2014 staat nu vast welke schuldeisers een uitkering kunnen
verwachten. De hoogte van de uitkering is echter nog niet vastgesteld. Dat
wordt pas duidelijk bij de slotuitdelingslijst (zie hieronder).
Controlelijst
Inmiddels heb ik (zoals aangekondigd in het vorige nieuwsbericht) een lijst
opgesteld waarop staan vermeld:
i)
de naam van de participant;
ii)
de hoogte van de vordering;
iii)
de laatste cijfers van het bankrekeningnummer van de participant;
iv)
of de vordering aan IDM Bank is verpand.
Deze lijst heb ik ter beschikking gesteld aan Stichting Vruchtgebruik Robinia
(Stivru). Zij zal deze lijst controleren en vergelijken met haar eigen
administratie. Achtergrond van deze procedure is dat de stichting de door
mij opgestelde lijst mogelijk zal gebruiken voor de uitkeringen die zij zelf zal
doen aan de participanten.
Nadat Stivru de lijst heeft gecontroleerd, zal ik de controlelijst publiceren op
www.groeninvest.nl. Elke participant heeft dan de mogelijkheid om zijn/haar
bankrekeningnummer te verifiëren, alsmede te controleren of zijn/haar
vordering verpand is aan IDM Bank. De participanten wordt dan ook een
bepaalde tijd geboden om wijzigingen aan mij door te geven (hierover volgt
te zijner tijd een nieuwsbericht).
Afwikkeling en slotuitdelingslijst
Daarnaast zal ik mij gaan bezighouden met de financiële verantwoording
aan de rechter-commissaris en de gezamenlijke crediteuren. Ik doe dit door
middel van het opstellen van een (voorlopig) financieel verslag. Nadat dit
verslag door de rechter-commissaris is goedgekeurd en de
faillissementskosten zijn vastgesteld, wordt definitief duidelijk welk bedrag
overblijft om aan de schuldeisers van Groen Invest uit te keren. Dat is ook
het moment dat de slotuitdelingslijst kan worden opgesteld. Feitelijk is dit
dezelfde lijst als de hiervoor genoemde controlelijst, maar dan met
vermelding van de hoogte van de uitkering per schuldeisers/participant.
De slotuitdelingslijst dien ik ter goedkeuring voor te leggen aan de rechtercommissaris. Na goedkeuring wordt de lijst gedeponeerd ter griffie van de

Rechtbank Oost-Brabant. Ik zal alle betrokkenen nog via
www.groeninvest.nl informeren over het moment van het ter inzage leggen.
De periode van (kosteloze) inzage duurt 10 dagen. Na die termijn wordt de
slotuitdelingslijst verbindend (mits er geen bezwaar tegen wordt ingesteld).
Uitkeringen
Voor de gang van zaken met betrekking tot het doen van de uitkeringen
verwijs ik u naar (de laatste twee alinea’s van) mijn nieuwsbericht van 30
mei jl.
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.
Helmond, 2 december 2016,
mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
curator

