Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2013. In deze nieuwsbrief
stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent VSM.

Annexum
Juridisch
Strafrechterlijke vervolging
In vervolg op eerdere berichten is er thans meer duidelijkheid over de
strafzaak en de positie van de obligatiehouders in deze. Op zich kan in de
strafzaak schadevergoeding worden gevorderd voor schade die
rechtstreeks het gevolg is van de strafbare feiten die de rechtbank bewezen
acht. Onderdeel van de strafzaak is in ieder geval oplichting van alle
obligatiehouders. Indien dit feit bewezen verklaard wordt, kunnen de
ingelegde gelden die door oplichting aan de verdachten via VSM ter
beschikking zijn gesteld door alle obligatiehouders als schade worden
gevorderd.
Wel neemt een rechtbank dergelijke vorderingen alleen in behandeling
indien de behandeling geen onevenredige belasting oplevert voor de
strafzaak zelf. Vele honderden vorderingen zou een dergelijke belasting
kunnen opleveren dus het is zaak om de vorderingen geconcentreerd en in
eenvoudige vorm voor te leggen. De Stichting is gevolmachtigd om namens
alle aangesloten obligatiehouders op te treden in rechte om
schadevergoeding te eisen, dus dat vereenvoudigt de zaak aanzienlijk.
Voorts zijn wij geadviseerd om de vordering ook zo eenvoudig mogelijk te
houden en (zoals dat ook in vergelijkbare zaken is gebeurd) de vordering in
de strafzaak te beperken tot het bedrag van de feitelijke inleg minus
eventueel reeds terugbetaalde gelden. Omdat dit nog steeds om zeer
substantiële bedragen gaat waarvan het maar de vraag is of ooit het
totaalbedrag aan vorderingen te incasseren zal zijn, lijkt deze beperking van
de vordering tot de inleg voor nu een redelijke beperking die toch maximaal
resultaat mogelijk maakt.
Wij zullen samen met de Stichting deze vorderingen voorbereiden en alle
obligatiehouders op de hoogte te stellen van de uiteindelijke inhoud van de
vordering. Mogelijk hebben wij nog aanvullende vragen aan individuele
obligatiehouders, dan zullen we met hen direct contact opnemen.
Om deze strategie te laten slagen is het wel van belang dat obligatiehouders
niet zelf vorderingen gaan indienen omdat dat de zaak weer onnodig
complex kan maken waardoor de rechtbank het behandelen van de
vorderingen van benadeelde partijen onevenredige belasting van de
strafzaak gaat vinden. Derhalve zullen wij obligatiehouders die geen
deelnemer zijn bij de Stichting vragen om hun vorderingen alsnog via de
Stichting in de strafzaak in te dienen.

Een belangrijk voordeel van het vorderen van schadevergoeding in een
strafzaak is het feit dat de procedure redelijk eenvoudig en goedkoop is.
Maar daarnaast kan de rechtbank een zogenaamde
schadevergoedingsmaatregel opleggen. Dit betekent dat de staat voor de
benadeelde partijen gedurende nog vele jaren na het vonnis de incasso van
de vorderingen overneemt, onderzoek kan doen naar mogelijke
verhaalsobjecten van de veroordeelden en over kan gaan tot het in
hechtenis nemen van de veroordeelden (los van de straf die ze mogelijk
krijgen) om druk uit te oefenen om met geld op de proppen te komen.
Op 10 april 2013 vanaf 13.00 uur bij de rechtbank Almelo staat er een
regiezitting op het programma. De zaak zal niet inhoudelijk worden
behandeld, maar doel is om te beoordelen wat voor onderzoek er nog moet
worden verricht en hoe en wanneer de inhoudelijke strafzittingen zullen
plaatsvinden. Onze advocaat zal namens de Stichting en alle
obligatiehouders in ieder geval aanwezig zijn en aankondigen op welke
wijze wij een vordering voor schadevergoeding willen indienen. Mocht u ook
aanwezig willen zijn, dan is dat uiteraard mogelijk maar graag vernemen wij
van te voren wie er aanwezig willen zijn om nadere afspraken te maken over
eventuele vragen die u heeft over de bedoeling van de zitting en de gang
van zaken.
Commercieel
Wapeningsstaal Nederland BV is huurder van de bedrijfsruimten aan de
Boerdijk 29 en 31 te Veenoord. Begin maart heeft deze huurder kenbaar
gemaakt de bedrijfsvoering met onmiddellijke ingang te hebben moeten
staken in verband met zware verliezen. Wapeningsstaal heeft daarbij
aangegeven dat zij geen huurbetalingen meer aan VSM zal voldoen. VSM
heeft als reactie rechtsmiddelen ingezet, waarna rechtstreeks met de
advocaat van Wapeningstaal wordt gecommuniceerd.
Obligatiehoudersbijeenkomst VSM 2013
Dit jaar is de jaarlijkse Obligatiehouders VSM bijeenkomst gepland op
woensdagmiddag 15 mei a.s. in Hotel Golden Tulip te Amersfoort.
Ontvangst is om 15.00 uur en de bijeenkomst start om 15.30 uur. De
uitnodiging volgt per post.
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