Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 17 mei 2017
In het onderstaande nieuwsbericht wens ik u te informeren over de huidige
stand van zaken.
Rekeningnummers
De afgelopen maanden ben ik druk geweest met het achterhalen en
verwerken van ontbrekende rekeningnummers (in IBAN-formaat). Deze
rekeningnummers zijn nodig om een uitkering te kunnen doen. In dat kader
heb ik op 6 april 2017 aan ruim 1.500 participanten per gewone post een brief
verstuurd met het verzoek om ontbrekende gegevens aan te leveren.
Participanten van wie de gegevens reeds compleet bij mij bekend waren,
hebben deze brief dus niet ontvangen.
Tussen 7 april en 15 mei 2017 zijn er 3.106 e-mails gewisseld tussen
participanten en mij c.q. mijn kantoorgenoten (meer specifiek: 1.644
ontvangen en 1.462 verstuurd). Ook zijn er tientallen brieven ontvangen. Een
groot deel daarvan is per e-mail beantwoord en 60 participanten zullen een
dezer dagen per brief een reactie van mij ontvangen.
Het voorgaande heeft tot het gewenste resultaat geleid. Op 6 april ontbrak
nog bij 2047 participaties een rekeningnummer. Inmiddels zijn er dat nog
maar 615. In genoemde periode zijn dus voor 1.432 participaties
rekeningnummers ontvangen en verwerkt.
Participanten die hun rekeningnummer nog niet hebben doorgegeven opgelet.
De deadline voor het doorgeven van rekeningnummers is verstreken.
Desalniettemin kunt u uw rekeningnummer nog altijd doorgeven. Bij het
doorgeven van wijzigingen dient u ter verificatie:
1. uw participatienummer(s) te noemen;
2. uw volledige naam, adres en woonplaats te vermelden; en
3. een kopie van uw identiteitsbewijs (rijbewijs mag ook) toe te voegen.
Indien een van het bovenstaande ontbreekt, zal uw bankrekeningnummer niet
worden opgenomen in onze administratie.
De rekeningnummers die nu nog worden doorgegeven, worden nog
opgenomen in onze administratie tot het moment dat de uitkering heeft
plaatsgevonden. Er wordt echter niet op u gewacht. Ontbreekt uw
rekeningummer ten tijde van het doen van de uitkering, dan zullen de aan u
toekomende gelden worden afgedragen aan de Nederlandse Staat (de gelden
worden in de zogenaamde consignatiekas van het ministerie van Financiën
gestort). Zodra ik dat gedaan heb, dient u zich met de nodige bewijsstukken
tot het ministerie te wenden en aldaar aanspraak te maken op uw uitkering.
De uitbetaling verloopt dan (dus) niet meer via de curator maar via de Staat.
Plan van aanpak
In alinea 9 van mijn elfde voortgangsverslag heb ik uiteengezet welke
stappen nog doorlopen moeten worden, het zogenaamde plan van aanpak. Dit
plan ziet er als volgt uit:

a. Opstellen en publiceren concept uitdelingslijst;
b. Deze concept uitdelingslijst geanonimiseerd naar de advocaat van de
IDM Bank om te bezien of de verpandingsinformatie van de boedel
overeenkomt met die van de IDM Bank;
c. Verzoek aan de Rechtbank om het salaris van de curator vast te
stellen;
d. Aanpassen / deponering uitdelingslijst;
e. Uitdeling van de gelden aan de crediteuren / participanten, voor zover
de rekeningnummers op dat moment bekend zijn en de uitdelingslijst
onherroepelijk is geworden;
f. Eventuele hernieuwde mailing naar de participanten voor de
ontbrekende bankrekeningnummers;
g. Uitbetaling aan de laatstgenoemden voor zover de IBAN nummers
worden aangereikt; en
h. Restant afstorten aan de consignatiekas.
Stap a is uitgevoerd, met dien verstande dat er op de lijst nog geen uit te
keren bedrag kan worden genoemd. Feitelijk betreft het dus een update van
de controlelijst die gevoegd was bij het nieuwsbericht van 21 december 2016.
De geüpdate versie van de controlelijst vindt u hier.
Voor de goede orde wijs ik u erop dat wijzigingen die op of na 15 mei 2017
zijn doorgegeven niet op deze lijst zijn verwerkt. Er zal in principe ook geen
nieuwe versie van deze lijst worden gepubliceerd op www.groeninvest.nl. Als
u een bevestiging heeft ontvangen van de opname van uw gegevens in onze
administratie, kunt u ervan uitgaan dat de gegevens ook daadwerkelijk in
onze administratie zijn opgenomen.
Een dezer dagen zal ik de rechtbank verzoeken om mijn salaris vast te stellen
(stap c). Nadat mijn salaris is vastgesteld door de rechtbank, kan ik bij de
belastingdienst de BTW over mijn salaris terugvragen. Nadat dat BTW-bedrag
is ontvangen op de boedelrekening kan ik mijn financiële eindverslag
opstellen en vervolgens een uitdelingslijst deponeren bij de rechtbank.
Hierover zal ik alle participanten via de website www.groeninvest.nl
informeren. Nadat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden (dat is in
beginsel tien (10) dagen na deponering daarvan), kan gestart worden met het
doen van de uitkeringen.
Tegelijk met of kort na het verzoek aan de rechtbank om mijn salaris vast te
stellen wordt stap b van het plan van aanpak uitgevoerd.
Tijdspad
Ik ben mij ervan bewust dat de participanten graag willen weten wanneer zij
hun uitkering zullen ontvangen en wat de hoogte daarvan is. Helaas kan ik
daar nog geen uitsluitsel over geven. Met name het moment van uitkeren is
afhankelijk van de verwerkingstijd bij de externe partijen die bij de
afwikkeling betrokken zijn, zoals de rechtbank, de belastingdienst en (de
advocaat van) IDM Bank.

Vragen
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, 17 mei 2017
mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
curator

